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"எதைத எழுதினாலும் அதைத நாலு ஜேபர்
பாராட்டவாவது ஜேவண்டும்; அல்லது
திட்டவாவது ஜேவண்டும். இரண்டும்
இல்தைலவெPன்றால் எழுதுவதைதவிட
எழுதாமல் இருப்பது நல்லது.”

அமரர் கல்கி அவர்கள் இந்நூலாசிரிPருக்கு

வழங்கிP அறிவுதைரPாம் இது. இதைத ஏன்

இங்ஜேக குறிப்பிடுகிஜேறாம்?

“அஜேகா, வாரும் பிள்ளாய்!”

வழக்கத்திற்கு விஜேராதமாக ஒரு நாள் என்தைனக் 
கண்டதும், "அஜேகா, வாரும் பிள்ளாய்" என்றார் 
‘தினமணி கதி’ரின் வெபாறுப்பாசிரிPரான திரு. 
சாவி அவர்கள்.



"அடிஜேPன் விக்கிரமாதித்தனா, என்ன? என்தைன 
'அஜேகா, வாரும் பிள்ளாய்!' என்கிறீர்கஜேள?" 
என்ஜேறன் நான்.

"அது வெதரிPாதா எனக்கு? ‘வெபரிP எழுத்து 
விக்கிரமாதித்தன் கதைதகதைளப் பின்பற்றி 
'மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் கதைதகள்’ என்று 
எழுதினால் எப்படியிருக்கும்?"

"ஜேபஷாயிருக்கும்"

"சரி, எழுதும்!"

"என்தைனPா எழுதச் வெசால்கிறீர்கள்?"

"ஆமாம்."

"எந்த எழுத்தாளரும் தமக்கு உதித்த 
ஜேPாசதைனதைP இன்வெனாருவருக்கு இவ்வளவு 
தாராளமாக வழங்கி நான் பார்த்ததில்தைலஜேP?"

"அதனால் என்ன, என்னிடம் ஜேPாசதைனக்குப் 
பஞ்சமில்தைல; எழுதும்!" என்றார் அவர்.

"நன்றி!" என்று நான் அவருதைடP ஜேPாசதைனக்கு 
நன்றி வெதரிவித்துவிட்டு எழுத ஆரம்பித்ஜேதன். 



கிட்டத்தட்ட ஒராண்டு காலம் அது ‘கதி’ரில் 
வெதாடர்ந்தது. பலர் அதைத விழுந்து விழுந்து 
படிக்கவும் வெசய்தார்கள்; சிலர் அதற்காக என் 
ஜேமல் விழுந்து விழுந்து கடிக்கவும் 
வெசய்தார்கள். ஏன்?

இதற்கு நான் பதில் வெசால்வதைதவிட, அமரர் 
கல்கி அவர்கள் இன்றல்ல– இருபத்து மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னாஜேலஜேP வெசால்லி விட்டுச்
வெசன்றதைத இங்ஜேக நிதைனவூட்டினாஜேல ஜேபாதும் 
என்று நிதைனக்கிஜேறன். என்னுதைடP முதல் 
சிறுகதைதத் வெதாகுதிPான ‘முல்தைலக்வெகாடிPாள்' 
என்ற நூலுக்கு முன்னுதைர எழுதும்ஜேபாது 
ஆசிரிPர் கல்கி அவர்கள் பின்வருமாறு 
குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்:

"விந்தன் கதைதகதைளப் படிப்பவெதன்றால் எனக்கு 
மனத்திஜேல பPம் உண்டாகும்..... அவருதைடP 
கதா பாத்திரங்கள் அனுபவிக்கும் கஷ்ட 
நஷ்டங்களுக்வெகல்லாம் நாம்தான் காரணஜேமா 
என்று எண்ணி எண்ணித் தூக்கமில்லாமல் 
தவிக்க ஜேநரும்....!"



தம்மால் முடிந்தவதைர பிறருக்கு நன்தைம 
வெசய்வதைதஜேP தம்முதைடP வாழ்வின் 
லட்சிPமாகக் வெகாண்டிருந்த அந்த அரும் 
வெபரும் உத்தமதைரஜேP என் கதைதகள் அந்தப் 
பாடுபடுத்தின என்றால், மற்றவர்கதைளப் பற்றிச் 
வெசால்லவா ஜேவண்டும்?

அத்ததைகP அனுபவத்திற்குத் வெதரிந்ஜேதா 
வெதரிPாமஜேலா உள்ளான சிலர் 'மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தன் கதைதக'ளில் வரும் 
கதாபாத்திரங்கதைளத் தாங்கள்தான் என்று 
நிதைனத்துக் வெகாண்டு, இரவெவல்லாம் 
நி'மாகஜேவ தூக்கமில்லாமல் 
தவித்திருக்கிறார்கள்; வெபாழுது விடிந்ததும் 
நி'மாகஜேவ அவர்கள் என்ஜேமல் விழுந்து 
கடிக்கவும் வந்திருக்கிறார்கள்.

ஒருவிதத்தில் பார்க்கப் ஜேபானால் ஜேவறு Pாருக்கு
நன்றி வெசலுத்தாவிட்டாலும் இவர்களுக்கு நான் 
அவசிPம் நன்றி வெசலுத்திஜேP ஆக ஜேவண்டும். 
ஏவெனனில், "வாழ்க்தைகதைPயும், அதைதப் பல 
வழிகளில் வாழ்ந்து காட்டும் பல்ஜேவறு 
மனிதர்கதைளயும் அப்படிஜேP படம் பிடித்துக் 



காட்டுவதுதான் உண்தைமPான இலக்கிPம்’ 
என்று இக்காலத்து இலக்கிP ஜேமதைதகளும், 
இலக்கிP விமரிசகர்களும் கூறுகிறார்கள். 
இவர்களுதைடP கூற்தைற ஜேமஜேல கண்டவர்கள் 
என்தைனக் கடிக்க வந்ததன் மூலம் 
வெமய்Pாக்கியிருப்பஜேதாடு, "மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தன் கதைதகள் உண்தைமPான 
இலக்கிP வதைகதைPச் ஜேசர்ந்ததுதான்" என்றும் 
சந்ஜேதகத்துக்கு இடமின்றி 
நிரூபித்திருக்கிறார்களல்லவா?

மிகுந்த மகிழ்ச்சி; நன்றி.

- விந்தன்



படிப்பதற்கு முன்:

வெகாஞ்சம் ‘தம்’ பிடிக்க ஜேவண்டியிருக்கலாம்;
தPார் வெசய்து வெகாள்ளவும்.

https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D.pdf&page=10


மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் வரலாறு

அன்று 'பதினாறும் வெபற்றுப் வெபருவாழ்வு வாழ 
ஜேவண்டும்' என்று மணமக்கதைள ஆசீர்வதித்துக் 
வெகாண்டிருந்த இந்த பரத கண்டத்திஜேல, 'எண்ணி
இரண்ஜேட இரண்டு வெபற்றுக் வெகாள்ளுங்கள்; 
அதற்கு ஜேமல் ஜேபானால் இன்னும் ஒன்ஜேற 
ஒன்று-ஆக மூன்று. அந்த மூன்தைறத் 
தாண்டாதீர்கள்!” என்று அறுதியிட்டு 
ஆசீர்வதிக்கும் ‘இந்திPா, இந்திPா' என்று ஒரு 
ஜேதசம் உண்டு. அந்தத் ஜேதசத்திஜேல 'தமிழ் நாடு’ 
என்று கூறா நின்ற “மதராஸ், மதராஸ்' என்று ஒரு 
மாகாணம் உண்டு. 'கூச்சமில்லாமல் இங்ஜேக 
Pாரும் மூச்சுக்கூட விடக் கூடாது’ என்று கூறும் 
கூவமாநதி, வெகாசு மகா ஜீவராசிகளிடம் 
வெகாண்ட கருதைணPால் ஓடா நின்ற இந்த 
மதராஸ் பட்டணத்திஜேல, ‘உச்சினி மாகாளிப் 
பட்டணம்’ என்று ஒரு பட்டணம் 
இல்லாவிட்டாலும் 'சர்தார் உஜ்'ல் சிங், உஜ்'ல் 
சிங்’ என்று ஒரு கவர்னர் உண்டு. அந்த 
கவர்னராகப்பட்டவர் அடிக்கடி பவனி வரும் 



'மதைலயில்லா மதைலச்சாதைல'Pான வெமளண்ட் 
ஜேராடிஜேல 'ஒன் டு த்ரீ, ஒன் டு த்ரீ' என்று 
வெசால்லப்பட்ட ஒர் ஏலக் கம்வெபனி உண்டு.

அந்தக் கம்வெபனியிஜேல ஒரு 
ஞாயிற்றுக்கிழதைமPன்று காதைல அதன் ஏலதாரர்
‘ஸ்பிரிங்’ தைவத்துத் தைதத்த குஷன் நாற்காலி 
ஒன்றின் ஜேமல் ஏறி நின்று 'குதி, குதி' என்று 
குதித்து, "குவிPான நாற்காலி, உங்கதைளக் குதிக்க
தைவக்கும் நாற்காலி!"’ என்று அந்த நாற்காலியின்
அருதைம வெபருதைமகதைளவெPல்லாம் 
அடுக்கடுக்காகச் வெசால்லி, "ஜேகளுங்கள்-பத்து 
ரூபா, இருபது ரூபா, முப்பது ரூபா" என்று ஏலம் 
விட்டுக் வெகாண்ஜேட ஜேபாய்த் திடீவெரன்று கீஜேழ 
குதித்து நிற்க, அப்ஜேபாது இந்த நாட்டின் 
'பற்றாக்குதைற மன்னர்'களில் ஒருவரும், படு 
அசடுமான சந்திரவர்ணராகப் பட்டவர் அதைதக் 
கண்டு அதிசயித்து, ‘இது என்ன ஆச்சச்சரிPம்! 
அந்த நாற்காலியின்ஜேமல் ஏறி நிற்கும் ஜேபாது 
நீர் உPரமாயிருந்தீர்; அதைத விட்டுக் கீஜேழ 
குதித்ததும் குள்ளமாய்ப் ஜேபாய்விட்டீஜேர, 
ஜேபாய்விட்டீஜேர, ஜேபாய் விட்டீஜேர!" என்று 
ஏலதாரதைர வாவெPல்லாம் பல்லாய் வினவ, 



'சரிPான இளிச்சவாPன் கிதைடத்திருக்கிறான் 
இன்தைறக்கு; இந்த நாற்காலிதைP இவன் 
ததைலயில்தான் கட்ட ஜேவண்டும்' என்று 
அவராகப்பட்டவர் தீர்மானித்து, "உம்முதைடP 
வெபPர் என்னய்Pா?" என்று அக்கணஜேம ஜேகட்டுத் 
வெதரிந்து வெகாண்டு, "ஜேகளுமய்Pா, 
சந்திரவர்ணஜேர! இந்த ஒர் அற்புதம் மட்டும் 
அல்ல; இன்னம் பல அற்புதங்கள் படு அழகான 
இந்த நாற்காலியிஜேல உண்டு.

சுருக்கமாகச் வெசால்லப் ஜேபானால் 
ஜேதஜேவந்திரனிடமிருந்து பரிசாகப் வெபற்ற 
விக்கிரமாதித்தனின் சிம்மாசனம் கூட இதனிடம்
ஒன்றும் வெசய்P முடிPாது. அதில் முப்பத்திரண்டு
பதுதைமகள் மட்டுஜேம இருந்தன. இதிஜேலா 
முப்பத்திரண்டாயிரம் 'இரவுக் கன்னிகள்' 
ஒளிந்து வெகாண்டிருக்கிறார்கள். நீர் இந்த 
அரிPாசனத்தில் அமர்ந்தால் ஜேபாதும்; அவர்கள் 
அத்ததைன ஜேபரும் வெவளிப்பட்டு, 'நறுக், நறுக்’ 
வெகன்று உம்தைம ஆதைசயுடன் கிள்ளி, உம்முடன் 
விரக தாபத்துடன் விதைளPாடி மகிழ்வார்கள். 
அந்த விதைளPாட்டிஜேல நீர் திடீவெரனத் 



துள்ளலாம்; திடீர் திடீவெரன வெநளிPலாம்; திடீர் 
திடீர் திடீவெரன வெநட்டுயிர்க்கலாம்.

இப்படிPாகத்தாஜேன ஒரு கணம்கூட உம்தைம 
உட்கார விடாமல், உறங்க விடாமல் எப்ஜேபாதும் 
சுறுசுறுப்பாக தைவத்துக்வெகாண்டிருப்பதில் அந்த 
'இரவுக் கன்னி'களுக்கு ஈடு இந்த ஈஜேரழு 
பதினாலு உலகங்களிலும் கிதைடPாது" என்று 
எற்வெகனஜேவ எண்ணிப் பார்த்து தைவத்திருந்தவர் 
ஜேபால் வெசால்லி, "அப்ஜேபர்ப்பட்ட நாலு கால் 
உள்ள நாற்காலிதைPக் ஜேகவலம் இரண்ஜேட 
கால்கள் உள்ள நீர் முப்பது ரூபாய்க்குத்தானா 
ஜேகட்பது ஜேகளும், தாராளமாகக் ஜேகளும்-நாற்பது 
ரூபா, ஐம்பது ரூபா, அறுபது ரூபா-
அதிர்ஷ்டக்காரர் ஐPா, நீர் சீக்கிரமாகஜேவ நீர் 
ஏதாவவெதாரு சினிமா 
நட்சத்திரத்தின் கணவராகக் கடவீர்!" என்று 
ஆசீர்வதித்துச் சந்திரவர்ணர் ததைலயிஜேல கட்ட, 
அதுவதைர அங்ஜேக நின்று அவதைரக் கவனித்துக் 
வெகாண்டிருந்த படாதிபதி ஒருவர், "நாம் எடுக்கப்
ஜேபாகும் ‘கவி ரத்ன காளிதாஸ் படத்தில் 
கதாநாPகனாக நடிக்க இப்படி ஒரு 
புத்திசாலிPல்லவா ஜேவண்டும், நுனி மரத்தில் 



உட்கார்ந்து அடிமரத்தைத வெவட்ட?" என்று 
வெமல்ல அவதைர வெநருங்கி, தம் எண்ணத்தைதப் 
பக்குவமாக வெவளியிட்டு, அதற்கு ஜேமல் வெசய்P 
ஜேவண்டிP ஆPத்தங்கதைளவெPல்லாம் வெசய்து, 
அவதைரக் காளிதாசனாக நடிக்கவிட, அவருடன் 
காளிPாக நடித்த சாமுத்திரிகா 
லட்சணிPாக்கப்பட்டவள் அவதைரக் ‘காதல் 
பட்சணம்' வெசய்Pக் கருதி, அந்தப் பட்சனத்துக்கு 
அவர் முற்றிலும் தகுதியுதைடPவர்தானா எனச் 
ஜேசாதிக்க எண்ணி, ஒரு நாள் இருவரும் 
தனிதைமயில் கள்ளத்தனமாகக் கள்ள மது 
அருந்திக் வெகாண்டிருந்த காதைலயில், "ஓய், 
சந்திரவர்ணஜேர உமக்கு இப்ஜேபாது என்ன 
வPது?" என்று தன் ஜேகள்விக் கதைனகளில் முதல் 
கதைணPான வPதுக் கதைணதைPத் வெதாடுக்க, 
"முப்பது!" என அவர் பதில் இறுக்க, அவள் 
'கக்கக்கக்கக்கா' என ஒரு ‘காக்காய்ச் சிரிப்பு'ச் 
சிரிக்கலாயினள்.

அதைதக் கண்டு சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் 
விழித்து, "ஏன் சிரிக்கிறாய் வெபண்ஜேண, என் 
கண்ஜேண!" எனக் கடாவ, "நான் சினிமா வPதைதக் 



ஜேகட்கவில்தைல; நி' வPதைதக் ஜேகட்கிஜேறன்!" 
என அவள் விளக்குவாளாயினள்.

அதற்கு ஜேமல் அவர் அக்கம் பக்கம் பார்த்து, 
"வெவளிஜேP வெசால்ல ஜேவண்டாம்; ஐம்பதைதத் 
தாண்டிவிட்டது!" என்று அவள் காஜேதாடு 
காதாகச் வெசால்ல, "க்கும்! காதில் வாதைP 
தைவப்பதுஜேபால் கன்னத்தில் வாதைP 
தைவத்துவிட்டீஜேர!" என்று அவள் சிணுங்கி, தன் 
கன்னத்தில் அவர் தைவத்த ‘முத்திதைரதைPப் 
பவுடர் கதைலPாமல் ஒத்தி எடுத்துவிட்டு, 
“ஆமாம், உமக்குக் கலிPாணமாகிவிட்டதா?" 
என ஒய்Pாரமாகக் ஜேகட்டுச் சற்ஜேற அவதைர 
உரசலாயினள். அந்த உரசலில் வெவட்கம் வந்து 
தன்தைனக் கவ்விப் பிடிக்க, "ஆகிவிட்டது" 
என்றார் அவர் 'ஜேகள்விக் குறி"Pாக வதைளந்து 
வெநளிந்து.

"வெவட்கப்படும்; எனக்குப் பதிலாக நீராவது 
வெவட்கப் படும்!" என்று வெசால்லிவிட்டு, 
"ஆமாம், உமக்கு எத்ததைன கலிPாணங்கள் 
இதுவதைர நடந்திருக்கின்றன?" என்று 



சாமுத்திரிகா லட்சணிPாகப்பட்டவள் ஜேகட்க, 
"மூன்று" என்றார் சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர்.

அடுத்த ஜேகள்வி "குழந்தைதகள் எத்ததைன?" என்று 
பிறந்தது; பதில் "நாலு" என்று வந்தது.

"அப்படிPானால் நீர்தானய்Pா, எனக்குச் சரிPான 
ஜே'ாடி! உம்தைம நான் 'காதல் பட்சணம்’ வெசய்P 
விரும்புகிஜேறன்" என்று சாமுத்திரிகா 
லட்சணிPாகப்பட்டவள் சகல திருப்திகதைளயும் 
ஒருங்ஜேக அதைடந்த மகிழ்ச்சியில் பட்டவர்த் 
தனமாகச் வெசால்ல, "எப்ஜேபாது கலிPாணம் 
வெசய்து வெகாள்ளலாம்?" என்று 
சந்திரவர்ணராகப்பட்டவரும் 
பட்டவர்த்தனமாகக் ஜேகட்க, "கலிPாணத்துக்கு 
இப்ஜேபாது என்னய்Pா அவசரம்? வாரும், 
முதலில் ஜேடாக்கிஜேPாவுக்குப் ஜேபாய் விட்டு 
வருஜேவாம்.. அதற்குப் பின் கலிPாணத்தைதப் 
பற்றி ஜேPாசிப்ஜேபாம்" என்று அவள் அவதைர 
அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய், அங்ஜேக ஒரிரு 
மாதங்கள் இருந்து விட்டுத் திரும்பி வர, ஒரு 
நாள் சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் எதைதக் 
கண்டாலும் தின்னப் பிடிக்காமல், "எங்ஜேக 



மாவடு, எங்ஜேக மாவடு"‘ என்று ஜேதட, அதைதக் 
கவனித்த படாதிபதிPாகப்பட்டவர், "என்ன ஒய்,
சாமுத்திரிகா லட்சணி முழுகாமல் 
இருக்கிறாளா?" என்று தம் கண்தைணச் சிமிட்டிக் 
வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, "அது எப்படி உங்களுக்குத் 
வெதரிந்தது?" என்று சந்திரவர்ணர் அதிஅதி 
ஆச்சச்சரிPத்துடன் ஜேகட்க, "அனுபவம் உமக்குப் 
புதுதைமPாயிருந்தாலும் எமக்குப் 
பழதைமPாச்ஜேச, ஐPா! இங்ஜேக எந்த 
நட்சத்திரமாவது முழுகாமல் இருந்தால், அந்த 
நட்சத்திரத்தின் கணவன்தான் அவளுக்குப் 
பதிலாக மாவடு ஜேகட்பது வழக்கம்!” என்று 
அவர் விளக்க, அதன் மூலம் ‘நட்சத்திரக் 
கணவன்’ என்ற அந்தஸ்தைதத் தான் எப்படிஜேPா 
எட்டிப் பிடித்துவிட்டதைத உணர்ந்த இவர் 
ஜேசாளக்வெகால்தைலப் வெபாம்தைமஜேபால் சிரிக்க, 
அருகிலிருந்த சாமுத்திரிகா லட்சணி 
அவருதைடP ததைலயில் ஆதைசயுடன் ஒரு தட்டுத் 
தட்டி, “ஜேகளுமய்Pா, சந்திரவர்ணஜேர! இதுஜேவ 
நம் கலிPாணம் வெசய்துவெகாள்வதற்கு ஏற்ற 
தருணம். வாரும், உடஜேன திருப்பதிக்குப் 
ஜேபாஜேவாம்!” என்று அன்ஜேற அவதைர அதைழத்துக்



வெகாண்டு ஜேபாய்க் ‘கலிPாணம்’ என்று 
ஒன்தைறயும் வெசய்து வெகாண்டு, கள்ள மதுவும், 
கள்ளப் பணமும் ஜேபால வாழ்ந்து வரலாயினள்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இருந்து வருங்காதைலயில், 
ஒரு நாள் சாமுத்திரிகா லட்சணிக்குத் வெதரிPாமல்
ஓர் உப நடிதைகயுடன் சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் 
சற்ஜேற சல்லாபம் வெசய்து வெகாண்டிருக்க, அதற்கு 
முழு முதல் காரணமாயிருந்த அவருதைடP கார் 
டிதைரவர் ஏதும் அறிPாதவன் ஜேபால் அதைதப் 
பார்த்து ஒரு தினுசாகச் சிரிக்க, “இந்தாப்பா, 
இதைத தைவத்துக் வெகாள்; அம்மாவிடம் 
வெசால்லாஜேத!” என்று அவர் அவனிடம் ஒரு நூறு 
ரூபா ஜேநாட்தைட எடுத்து நீட்ட, “அம்மா இப்படி 
Pாருடனாவது இருந்தா, உங்ககிட்ஜேட வெசால்ல 
ஜேவணாம்”னு இருநூறு ரூபா வெகாடுப்பது 
வழக்கமாச்சுங்கஜேள!” என்று அவன் ததைலதைPச் 
வெசாறிP, “அப்படிPா சங்கதி?” என்று அவர் 
அந்தக் கணஜேம சாமுத்திரிகா லட்சணிஜேPாடு 
சகல மதைனவிPதைரயும் வெவறுத்துத் தூக்க 
மாத்திதைரகளின் துதைணPால் ஒஜேரடிPாய்த் 
தூங்கிப் ஜேபாக, அப்ஜேபாது சாமுத்திரிகா 
லட்சணியின் தPவில் ஜேமற்படிப்பு 



படிப்பதற்காக வெவளிநாடுகள் பலவற்றுக்குப் 
ஜேபாயிருந்த அவருதைடP புத்திர சிகாமணிகளில் 
ஒருவரான விக்கிர மாதித்தனாகப்பட்டவர் ‘ஏ டு 
இஸட்’ வதைர உள்ள எல்லாப் பட்டங்கதைளயும் 
வெபற்றுத் திரும்பி, உத்திஜேPாகங்கள் பல 
தன்தைனத் ஜேதடி வந்தும், ‘வெதாழுதுண்டு வாழ 
மாட்ஜேடன். உழுதுண்டு இதைளக்க மாட்ஜேடன்!’ 
என்று வள்ளுவதைரப் ஜேபாலஜேவ அவனும் 
வெசான்னதைதச் வெசய்Pாமல் அவற்தைற உதறி, 
வெபPரில் மட்டுமல்ல, வாழ்விலும் நான் சாட்சாத்
விக்கிரமாதித்தனாகஜேவ வாழ்ஜேவன்!’ என உறுதி 
பூண்டு, வெமளண்ட்ஜேராடிஜேல முப்பத்திரண்டு 
அடுக்கு மாளிதைக ஒன்று இல்லாத குதைறதைPப் 
பலருதைடP கூட்டு முPற்சிPால் நிவர்த்தி 
வெசய்து, அந்த மாளிதைகயில் பிரசித்தி வெபற்ற 
ஸ்வெபன்ஸர் கம்வெபனிக்கு ‘வவ் வள் வவ்ஜேவ’ 
காட்டுவது ஜேபால் ‘விக்கிரமாதித்தன் வெவன்சர்ஸ்’
என்று ஒரு கம்வெபனி ஆரம்பித்து, அந்தக் 
கம்வெபனிக்குத் தாஜேன மாஜேனஜிங் தைடரக்டராகி, 
முப்பத்திரண்டாவது மாடியில் தனக்வெகன்று ஓர் 
ஏர் கண்டிஷன் அதைற'தைP அதைமத்துக் வெகாண்டு, 
அந்த அதைறயில் தன் அப்பா 



சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் வாங்கிப் 
ஜேபாட்டுவிட்டுப் ஜேபான அதிர்ஷ்ட நாற்காலிதைP
மறக்காமல் வெகாண்டு வந்து ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
அமர்ந்து, ‘சிட்டி, சிட்டி’ என்று அதைழக்கப்பட்ட 
தம்பி சிட்டிபாபுதைவஜேP தன் அந்தரங்கக் 
காரிPதரிசிPாக அமர்த்திக் வெகாண்டு, சாட்சாத் 
விக்கிரமாதித்ததைனப் ஜேபாலஜேவ இந்த 
விக்கிரமாதித்தனும் அரஜேசாச்சி 
வருங்காதைலயில், ‘ஜேபா'ன், ஜேபா'ன்’ என்று 
வெசால்லப்பட்ட ஒருவர் நீதிஜேதவன் என்னும் தன் 
நண்பனுடன் ஒரு நாள் ஏஜேதா ஒரு காரிPமாக 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப் பார்க்கவர, முதல் 
மாடியின் வரஜேவற்பதைறக்குப் 
வெபாறுப்ஜேபற்றிருந்த வணிதாமணி ரஞ்சிதம் 
அவர்கதைள வரஜேவற்று, “அஜேகா! வாரும் 
பிள்ளாய், ஜேபா'ஜேன! மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைர
அவ்வளவு சுலபமாகப் பார்க்க உங்கதைள நான் 
விட்டுவிடுஜேவனா? விட்டால் நான் 
‘ரிஸப்ஷனிஸ்ட்’ ஆஜேவஜேனா? உட்காரும், 
அவருதைடP அருதைம வெபருதைமகதைளக் கூறும் 
கதைததைPக் ஜேகளும்!” என்று கதைத வெசால்ல 
ஆரம்பிக்க, ஜேபா'ன் ஜேவறு வழியின்றிக் 



வெகாட்டாவி விட்டுக் வெகாண்ஜேட உட்கார்ந்து, 
அவள் வெசான்ன கதைததைPக் ஜேகட்பானாயினன் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...
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மிஸ்டர்
விக்கிரமாதித்தன்

கதைதகள்

1. முதல் மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

ரஞ்சிதம் வெசான்ன அழகிதைPக்
கண்டு 

அழகி மூர்ச்தைசPான அதிசPக்
கதைத

“ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! இந்திPாவின் அதி முக்கிP
அவசரத் ஜேததைவதைP முன்னிட்டு இப்ஜேபாது 
‘இந்திP அழகிப் ஜேபாட்டி’ என்று ஒன்று 
அவ்வப்ஜேபாது இங்ஜேக நடந்து வருவதைத நீர் 



அறிவீர் அல்லவா? அந்த மாதிரிப் ஜேபாட்டி 
ஒன்று அண்தைமயில் அலங்கார் மாளிதைகயிஜேல, 
பல நீதிபதிகளின் முன்னிதைலயிஜேல நதைடவெபற, 
அதில் கலந்து வெகாண்ட அழகிகளில் 
ஒருத்திதைPத் ஜேதர்ந்வெதடுத்து, ‘நீதான் 
இந்திPாவிஜேலஜேP சிறந்த அழகி’ என்று 
நீதிபதிகளில் ஒருவர் அவளுக்கு முடி சூட்ட முன்
வர, அதைத இன்ஜேனார் அழகி எதிர்த்து, 
‘அவளுதைடP மார்பின் சுற்றளவும் நாற்பது 
அங்குலம்; என்னுதைடP மார்பின் சுற்றளவும் 
நாற்பது அங்குலம், அவளுதைடP வெதாதைடயின் 
சுற்றளவும் முப்பத்தாறு அங்குலம்; என்னுதைடP 
வெதாதைடயின் சுற்றளவும் முப்பத்தாறு அங்குலம்.
அப்படியிருக்க, என்தைன விட்டு விட்டு 
அவளுக்கு மட்டும் நீர் எப்படி முடி சூட்டலாம்?’
என்று தன் இன்ன பிற உறுப்புக்களின் அழதைக 
அங்குலம் அங்குலமாக அளவிட்டுக் கூறிப் 
ஜேபார் முரசு வெகாட்ட, நீதிபதிகள் அத்ததைன 
ஜேபரும் அதற்கு ஜேமல் வெசய்வது இன்னவெதன்று 
அறிPாது அPர்ந்து ஜேபாய்த் தவிக்க, ‘இந்த 
அழகிகள் இருவரில் ஒருத்திதைP இவள்தான் 
சிறந்த அழகி என்று இன்வெனாருத்தி 



ஒப்புக்வெகாள்ளும்படிPாகத் ஜேதர்ந்வெதடுத்து முடி 
சூட்ட இவ்வளவு வெபரிP உலகத்தில் ஒருவரும் 
இல்தைலPா? என்று அந்தப் ஜேபாட்டிக்கு ஏற்பாடு 
வெசய்தவர்களில் ஒருவர் கதற, ‘இஜேதா தந்ஜேதாம், 
தந்ஜேதாம், தந்ஜேதாம் அபPம்! இந்தச் சிக்கலான 
விஷPத்தில் தக்க முடிவு காண இந்தத் தரணியில்
இருவஜேர உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் 
விக்கிரமாதித்தர் ஏ டு இஸ்ட்; இன்வெனாருவர் 
அவருதைடP காரிPதரிசி சிட்டி. ஓடிப்ஜேபாய் 
அதைழத்து வாருங்கள், அவர்கதைள!’ என்று 
அங்கிருந்த அபPப் பிரதானி ஒருவர் கூற, அதைத 
அந்தப் ஜேபாட்டியின் ததைலதைம நீதிபதி 
அப்படிஜேP ஏற்று, இந்த முப்பத்திரண்டு அடுக்கு 
மாளிதைகதைP உடஜேன தன் சக நீதிபதிகளுடன் 
முற்றுதைகயிட்டு, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரயும் 
சிட்டிதைPயும் அலாக்காகத் தூக்கித் தங்கள் 
‘இம்பாலா’ காரில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு, 
அலங்கார் மாளிதைகதைP ஜேநாக்கி 
விதைரPலாயினர்.

பார்த்தார் விக்கிரமாதித்தர்; தம்முதைடP 
காரிPதரிசி சிட்டியுடன் கலந்து ஆஜேலாசித்தார். 
அவர் விக்கிரமாதித்தர் காஜேதாடு காதாக ஏஜேதா 



வெசால்ல, ‘அத்ததைன அழகிகளும் மீண்டும் 
ஜேமதைடக்கு வந்து தங்கள் அழதைகப் பளிச், பளிச் 
வெசன்று காட்டட்டும்!’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர். 
அவ்வளவு தான்; ‘அன்ன நதைடயில் என்ன 
புதுதைம இருக்கிறது?’ என்று நிதைனத்த அழகிகள் 
அத்ததைன ஜேபரும் ‘வான்ஜேகாழி நதைட.’ நடந்து 
ஜேமதைடக்கு வர, சண்தைடக்கு நின்ற அழகிகள் 
இருவதைரயும் சக நீதிபதி ஒருவர் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தருக்கும் சிட்டிக்கும் சாதைடPாகச் 
சுட்டிக் காட்ட, ‘உதித்துவிட்டது, உதித்ஜேத 
விட்டது!’ என்று சிட்டி துள்ளிக் குதிக்கலாயினர்.

‘என்ன உதித்து விட்டது?’ என்றார் 
விக்கிரமாதித்தர் வெமல்ல.

‘ஜேPாசதைன!’

‘என்ன ஜேPாசதைன?’ ‘அதைத இத்ததைன ஜேபருக்கு 
எதிஜேர வெசால்லக்கூடாது இப்படி வாருங்கள்; 
நாதைள இஜேத ஜேபாட்டி இங்ஜேக நடப்பதற்கு 
ஜேவண்டிP ஏற்பாட்தைட உடஜேன வெசய்Pச் 
வெசால்லுங்கள். அதற்குள் நான் இன்ஜேனார் 
அழகிதைPத் ஜேதடிப் பிடித்து, இவர்களுக்கு 
முன்னால் வெகாண்டு வந்து நிறுத்துகிஜேறன். 



அவதைளயும் அவள் அழதைகயும் பார்த்து இந்த 
இருவரில் எவள் மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ 
விழாமல் இருக்கிறாஜேளா, அவளுக்கு முடி 
சூட்டி விடலாம். அதைத நீங்கள் ஒப்புக் வெகாள்ளத்
தPாரா?’ என்று சிட்டிPாகப்பட்டவர் ஜேகட்க, 
‘தPார், தPார்!’ என்றனர் அழகிகள் இருவரும்.

அதன்படிஜேP அழகிப் ஜேபாட்டி அன்று தள்ளி 
தைவக்கப்பட்டது. காண்க... காண்க... காண்க...

மறு நாள்.....

பதைழP அழகிகஜேளாடு புதிP அழகியும் ஜேசர்ந்து 
ஜேமதைடக்கு வந்ததுதான் தாமதம், சிட்டி 
வெசான்னது வெசான்னபடி அந்தச் சண்தைடயிட்ட 
அழகிகள் இருவரில் ஒருத்தி ‘தடா’வெரன்று 
மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழலாயினள். 
அவதைள வீட்டுக்குக் வெகாண்டு ஜேபாங்கள்; 
முகத்தில் சில்வெலன்ற காற்று பட்டவுடன் அவள் 
மூர்ச்தைச வெதளிந்து விடும்’ என்ற சிட்டி, உடஜேன 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைர அதைழத்து, 
இன்வெனாருத்திக்கு முடி சூட்டச் 
வெசால்வாராயினர்.



அதைதக் கண்டு முதல் நாள் நீதிபதிகள் அத்ததைன 
ஜேபரும் மூக்கின்ஜேமல் விரதைல தைவப்பது பழதைம
என்று கருதி, ஜேவறு எதன்ஜேமல் தைவப்பது என்று 
வெதரிPாமல் தவிக்க, அதற்குள் அங்ஜேக வந்த 
‘மிஸ் இந்திPா’ அவர்கதைளப் பார்த்து ‘மிஸ்’ 
பண்ணாமல் ஒரு புன்னதைகதைPச் சிந்திவிட்டு 
வெசல்வாளாயினள்.

வழியில், ‘உண்தைமயில் நீ அதைழத்துக் வெகாண்டு 
வந்த அழகிதைPப் பார்த்தா அவள் மூர்ச்தைச 
ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழுந்தாள்?’ என்று சிட்டிதைPக் 
ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்.

‘அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; அந்த மூர்ச்தைச 
ஜேபாட்டு விழுந்த அழகிதைP ஏற்வெகனஜேவ 
வெதரியும் எனக்கு. கரப்பான் பூச்சி என்றால் 
அவளுக்கு ஒஜேர பPம் என்பதைதயும், அதைதக் 
கண்டால் அவள் உடஜேன மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் 
கீஜேழ விழுந்து விடுவாள் என்பதைதயும் நான் 
அறிஜேவன். ஆகஜேவ, புதிP அழகியிடம் அதைதக் 
வெகாடுத்து, வெமல்ல அவள் ஜேமல் விடச் 
வெசான்ஜேனன். அவ்வளவுதான் என்று சிட்டி 
விளக்குவாராயினர்.



‘அப்படிPா ஜேசதி? அந்தப் வெபருதைம உன்தைனச் 
ஜேசருவதற்குப் பதிலாக இப்வெபாழுது 
என்தைனPல்லவா ஜேசர்ந்திருக்கிறது?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் உள்ளது உள்ளவாறு வெசால்ல, 
'அதுதான் கிவ்தைவPார் அருளிச் வெசய்த கிலக 
நீதி!’ எனச் சிட்டி உதைரப்பாராயினர்.

இத்ததைகP வெபருதைம வாய்ந்த எங்கள் 
விக்கிரமாதித்ததைர நீங்கள் வந்தவுடன் 
பார்த்துவிட்டால் அதில் அவருக்குத்தான் என்ன 
வெபருதைம, எனக்குத்தான் என்ன வெபருதைம? 
இப்ஜேபாது ஜேவண்டுமானால் ஜேபாய்ப் 
பாருங்கள்!’ என்று முதல் மாடி 
வரஜேவற்பதைறக்குப் வெபாறுப்ஜேபற்றிருந்த 
வனிதாமணி ரஞ்சிதம் வெசால்ல, அப்ஜேபாது 
அங்ஜேக வந்த ஆபீஸ் தைபPன், ‘அவர் 
கிளப்புக்குப் ஜேபாய்விட்டார்!’ என்று அறிவிக்க, 
“நாதைள வந்து பார்த்துக் வெகாள்கிஜேறாம்’ என்று 
ஜேபா'னும் அவருதைடP நண்பர் நீதிஜேதவனும் 
கீஜேழ இறங்கிப் ஜேபாவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு.......



2. இரண்டாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

மதனா வெசான்ன பாதாளக் கதைத

இரண்டாம் நாள் காதைல ஜேபா'னாகப்பட்டவர் 
பல்தைலத் ஜேதய்க்காமஜேல காபி குடித்துவிட்டு, 
காதைலப் பத்திரிதைகதைP எடுத்து ஒரு புரட்டுப் 
புரட்டிப் பார்த்துவிட்டு, அதற்கு ஜேமல் குளித்து, 
‘அடுத்த வீட்டுக்காரன் பூதை' வெசய்கிறாஜேன!' 
என்பதற்காகத் தானும் தன் மதைனவிதைPயும், 
அவள் வெசய்து வெகாண்டிருக்கும் சதைமPதைலயும் 
நிதைனத்துக் வெகாண்ஜேட பூதை' வெசய்து, 
முப்பத்திரண்டு தருமங்களில் ஒரு 
தருமத்தைதக்கூடச் வெசய்Pாமல், சம்பிரமமாகச் 
சாப்பிட்டு, தாம்பூலம் தரித்து, மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தரின் சந்நிதானத்துக்குச் வெசல்லத் 
தPாராகிக் வெகாண்டிருந்த காதைலயில், 
அவருதைடP நண்பரான நீதிஜேதவனாகப்பட்டவர்



அங்ஜேக வர, இருவரும் ஜேசர்ந்து 'மதைலயில்லா 
மதைலச்சாதைல'க்குச் வெசல்வாராயினர்.

அங்ஜேக அவர்கள் ஏறிச் வெசன்ற 'லிப்ட்' 
இரண்டாவது மாடிதைP வெநருங்கிPதுதான் 
தாமதம். அந்த மாடியின் ரிஸ்ப்ஷனிஸ்டான 
மதனா விதைரந்து வந்து, ‘நில்லுங்கள், 
நில்லுங்கள்’ என்று வெசால்ல, ‘'வெசால்லுங்கள், 
வெசால்லுங்கள்?” என்று இருவரும் லிப்தைட 
விட்டு இறங்கி, அவதைள ஜேநாக்கிச் 
வெசல்வாராயினர்.

“எங்கள் விக்கிரமாதித்தருக்கு உள்ளது ஜேபால 
உங்களுக்குத் ததைP உண்டா?”

"உண்டு."

"தாட்சண்Pம் உண்டா?"

"உண்டு."

"இரக்கம் உண்டா?"

"உண்டு."

"ஈதைக உண்டா"



"உண்டு."

"தவம் உண்டா?"

"உண்டு."

"தருமம் உண்டா?”

"உண்டு."

"வெபாறுதைம உண்டா?”

"உண்டு."

"வெபருதைம உண்டா?”

"உண்டு."

இப்படிPாகத்தாஜேன அவள் ஒவ்வெவாரு 
குணத்தைதயும் குறிப்பிட்டு,"உண்டா, உண்டா?" 
என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட வர,"உண்டு, உண்டு" 
என்று வெசால்லி அலுத்துப் ஜேபான ஜேபா'னும் 
நீதிஜேதவனும்,"உறுதி உண்டா, உண்டு; ஒழுக்கம் 
உண்டா, உண்டு; வெநறி உண்டா, உண்டு; நீதி 
உண்டா, உண்டு; வீரம் உண்டா, உண்டு; 
விசுவாசம் உண்டா, உண்டு; சக்தி உண்டா, 
உண்டு; பக்தி உண்டா, உண்டு" என்று 



பாக்கியிருந்த அத்ததைனதைPயும் தாங்களாகஜேவ 
ஒஜேர மூச்சில் வெசால்லி முடிக்க, அசந்து ஜேபான 
வனிதாமணி மதனா,"எல்லாவற்றுக்கும்"உண்டு, 
உண்டு" என்று வெசால்லி விட்டால் மட்டும் 
உங்கதைள நான் விட்டுவிடுஜேவனா? விட்டால் 
நான் ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஆஜேவஜேனா? உட்காருங்கள்,
கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்" என்று கதைத வெசால்ல 
ஆரம்பிக்க, ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் 
ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக் வெகாண்ஜேட கதைத 
ஜேகட்கலாயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு....

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன இந்த மதைலயில்லா மதைலச் 
சாதைலக்குத் வெதற்ஜேக 'பரங்கிமதைல, பரங்கிமதைல'
என்று ஒரு பதி உண்டு. அந்தப் பதியிஜேல 
'முருக்கமரம், முருக்கமரம்' என்று ஒரு 
முருக்கமரம் இல்லாவிட்டாலும் 'முருங்தைக 
மரம், முருங்தைக மரம்' என்று ஒரு முருங்தைக 
மரம் உண்டு. அந்த முருங்தைக மரத்தடியிஜேல 
"'காளி ஜேகாயில்" என்று ஒன்று 
இல்லாவிட்டாலும், 'பிள்தைளPார் ஜேகாயில்' 
என்று ஒன்று உண்டு. அந்தப் பிள்தைளPார் 
ஜேகாயிலுக்கு ஒரு நாள் மாதைல ஒரு 



பிள்தைளPாண்டான் வந்து, முதைறப்படி மூன்று 
முதைற சுற்றி, மூன்று ஜேதாப்புக்கரணங்கள் 
ஜேபாட்டு, மூன்று முதைற கன்னத்தில் ஜேபாட்டுக் 
வெகாண்டு, மூன்று குட்டுக்கள் குட்டிக்வெகாண்டு, 
தைக குவித்து, சிரம் தாழ்த்தி, 'ஐPா, விநாPகஜேர! 
அம்மாதைவப்ஜேபால் வெபண் கிதைடக்காத வதைர 
நான் கலிPாணம் வெசய்து வெகாள்ளப் 
ஜேபாவதில்தைல என்று நீர்தான் 
அரசமரத்தடியிலும், ஆலமரத்தடியிலும் 
உட்கார்ந்து அடம் பிடித்தவெதல்லாம் 
ஜேபாதாவெதன்று, இப்வெபாழுது முருங்தைக 
மரத்தடியிலும் வந்து உட்கார்ந்து அடம் பிடித்துக்
வெகாண்டிருக்கிறீர்! எனக்கு அப்படிவெPல்லாம் 
ஒன்றுமில்தைல; என் பாட்டிதைPப் ஜேபால ஒரு 
வெபண் கிதைடத்தால் கூடப் ஜேபாதும், பரம 
சந்ஜேதாஷமாகக் கலிPாணம் வெசய்து வெகாண்டு 
விடுஜேவன். அதற்காக உமக்கு ஏதாவது 
ஜேவண்டுமானால் தPங்காமல் ஜேகளும், 
தாரளமாகக் வெகாடுக்கிஜேறன்! என்ன இருந்தாலும்
நான் மனிதன்; பிறருக்காக ஒரு தைபசா 
வெசலவழிக்கத் தPாராயில்லா விட்டாலும் 
எனக்காக எவ்வளவு ஜேவண்டுமானாலும் 



வெசலவழிக்கத் தPாராயிருப்ஜேபன்!' என்று 
'ஜேவண்டு ஜேவண்டு' என ஜேவண்ட, 
அப்ஜேபாது முருங்தைக மரத்தின் உச்சாணிக் 
கிதைளவெPான்றில் ததைல கீழாகத் வெதாங்கிPபடி 
அதைதக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த பாதாளசாமி 
என்னும் ஒர் அதைரப் தைபத்திPம், 'ஆயிரம் 
ஜேதங்காய்கதைளக் வெகாண்டு வந்து சூதைற விடு, 
அப்பஜேன! அடுத்த நாஜேள உனக்குக் 
கலிPாணமாகும்!' என்று வெசால்ல, அதைத 'அசரீரி 
வாக்கு' என எண்ணி, அவனும் ஒரு 
வெவள்ளிக்கிழதைமPன்று மாதைல ஆயிரம் 
ஜேதங்காய்களுடன் வந்து, ஒவ்வெவாரு 
ஜேதங்காPாகச் சூதைற விட்டுக் வெகாண்ஜேட ஜேபாய், 
வெதாள்ளாயிரத்துத் வெதாண்ணுற்வெறான்பது 
ஜேதங்காய்கதைளச் சூதைற விட்டுவிட்டு, 
ஆயிரத்தாவது காதைP எடுத்துச் சூதைற 
விடுவதற்காக ஓங்க, முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் 
ததைலகீழாகத் வெதாங்கிக் வெகாண்டிருந்த பாதாளம்
அதைத 'லபக்'வெகன்று பிடுங்கிக் வெகாண்டு 
மதைறP, 'நம்முதைடP பிரார்த்ததைனக்கு இப்படி 
ஒர் இதைடயூறா?' என்று பிள்தைளPாண்டான் 
அண்ணாந்து பார்க்க, ஜேமஜேல Pாரும் 



இல்லாததைதக் கண்டு, 'இது என்ன மாPஜேமா, 
மந்திரஜேமா வெதரிPவில்தைலஜேP? 
வெதாள்ளாயிரத்துத் வெதாண்ணுாற்வெறான்பது 
காய்கதைளச் சூதைற விடும் வதைர என்னுதைடP 
பிரார்த்ததைனக்கு எந்த விதமான விக்கினமும் 
ஜேநராமல் இருந்து விட்டு, ஆயிரத்தாவது காதைPச்
சூதைற விடும் ஜேபாதுதானா இந்த அக்கிரமம் 
நடக்க ஜேவண்டும்? ஏ, அப்பமுப்பழும் அமுது 
வெசய்தருளும் வெதாப்தைபPப்பஜேன! இதனால் 
அடுத்த நாஜேள நடக்க ஜேவண்டிP என்னுதைடP 
கலிPாணம் இப்ஜேபாது தள்ளிPல்லவா ஜேபாய் 
விடும் ஜேபாலிருக்கிறது? என்ன வெசய்ஜேவன். 
இன்னும் எத்ததைன நாட்கள் நான் ஒட்டலில் 
சாப்பிடுஜேவன்? ஊர் வம்பு ஜேகட்காமல் 
இருப்ஜேபன்? அவ்வப்ஜேபாது அவள் வெசய்து 
தைவக்கும் சாம்பார் ஸ்நானத்துக்கும், ரசம் 
ஸ்நானத்துக்கும் என் ததைலதைPக் காட்டாமல் 
இருப்ஜேபன்?' என்று பலவாறாகப் புலம்பிP பின் 
ஒருவாறு வெதளிந்து, அருகிலிருந்த கதைடக்கு 
அவசர அவசரமாக ஒடி, இன்வெனாரு ஜேதங்காதைP 
வாங்கிக் வெகாண்டு வந்து சூதைற விடுவதற்காக 
ஓங்க, அதைதயும் அவனுக்குத் வெதரிPாமல் 



பாதாளம் பிடுங்கிக் வெகாள்ள, ‘விடா முPற்சி 
வெவற்றி தரும்' என்று Pாஜேரா ஒரு 'ஜேபாணி’ 
ஆகாத ஜேதங்காய்க் கதைடக்காரன் எப்ஜேபாஜேதா 
வெசால்லி தைவத்ததைத நம்பி, அவன் ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாகத் ஜேதங்காதைP வாங்கிக் வெகாண்டு வந்து 
சூதைற விடுவதற்காக ஓங்க, அத்ததைனதைPயும் 
அந்த பாதாளம் ‘லபக், லபக்'வெகன்று பிடுங்கிக் 
வெகாள்ள, அதற்கு ஜேமல் என்ன வெசய்வவெதன்று 
வெதரிPாமல் அவன் விழித்துக் வெகாண்டு நின்ற 
ஜேபாது, அங்ஜேக வந்த ஒரு வெபரிPவர், ‘என்ன 
தம்பி, ஏன் ஒரு மாதிரிPாயிருக்கிறாய்?' என்று 
ஜேகட்க, அவன் நடந்ததைதச் வெசால்ல, ‘இந்த 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் பாதாளசாமி, 
பாதாளசாமி என்று ஒரு தைபத்திPக்காரன் 
இருக்கிறான். அவன் இங்ஜேக வருபவர்களுக்கு 
இப்படித்தான் ஏதாவது இதைடயூறு வெசய்து 
வெகாண்ஜேட இருக்கிறான்' என்று வெபரிPவர் 
விளக்க, ‘இவ்வளவு வெபரிP உலகத்தில் 
அவதைனப் பிடித்து அடக்குவார் Pாரும் 
இல்தைலPா?' என்று பிள்தைளPாண்டான் புலம்ப, 
'அவதைனப் பிடித்து அடக்க இந்த உலகத்தில் 
இருவஜேர உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் மிஸ்டர் 



விக்கிரமாதித்தர் ஏ டு இஸ்ட்; இன்வெனாருவர் 
அவருதைடP காரிPதரிசி சிட்டி!’ என்று 
வெபரிPவர் வெசால்ல, பிள்தைளPாண்டான் எங்கள் 
விக்கிரமாதித்ததைரத் ஜேதடி வந்து 
முதைறயிடலாயினன், முதைறயிடலாயினன், 
முதைறயிடலாயினன்....

அவன் குதைற ஜேகட்டார் எங்கள் விக்கிரமாதித்தர்; 
‘நிவர்த்திப்ஜேபாம்” என்றார். உடஜேன 
புறப்பட்டார் சிட்டியுடன். முருங்தைக மரத்தைத 
வெநருங்கினார்; ஏறினார். பாய்ந்து பிடித்தார் 
பாதாளத்தைத; இறங்கினார்.

அப்ஜேபாது, 'உம்தைமப் பார்க்க வரும் 
ஜேபா'னிடமும், நீதிஜேதவனிடமும் உம்முதைடP 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டுகள் கதைத வெசால்லும்ஜேபாது, 
என்தைனப் பிடிக்க வந்த உம்மிடம் மட்டும் நான் 
ஏன் கதைத வெசால்லக்கூடாது?’ என்று சாட்சாத் 
விக்கிரமாதித்தரிடஜேம அந்த பாதாளம் ஜேகட்க, 
‘வெசால் அப்பஜேன, வெசால்?’ என்றார் 
விக்கிரமாதித்தர்.

பாதாளம் வெசான்னதாவது:



1. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

பத்மாவதி கதைத

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! இந்தப் பரங்கிமதைலப் பதியிஜேல 
‘பத்மாவதி, பத்மாவதி” என்று ஒரு பாதைவ 
உண்டு. அந்தப் பாதைவPாகப்பட்டவள் 
பட்டணத்திஜேல உள்ள ஒரு பள்ளியில் 
ஆசிரிதைPPாக ஜேவதைல பார்த்து வந்ததால், 
தினந்ஜேதாறும் பஸ் ஸ்டாண்டிஜேல வந்து 
நிற்பதுண்டு. அவள் அவ்வாறு வந்து நிற்கும் 
ஜேபாவெதல்லாம் இரண்டு 'அரும்பு மீதைசகள்’ 
அங்ஜேக வந்து அவதைள ‘டா'வடிப்பதுண்டு. 
அப்படி ஒரு நாள் ‘டா’ வடித்துக் வெகாண்டிருங் 
காதைலயில், அவள் 'தூ’ என்று கீஜேழ துப்ப, 
‘ஆஹா! அந்தக் கனி ரஸத்தைதக் கீஜேழ 
துப்புவதற்குப் பதிலாக என் ஜேமஜேல 
துப்பியிருக்கக் கூடாதா? அந்த அளவுக்குக் 
கூடவா நான் பாக்கிPம் வெசய்Pவில்தைல?” என்று 



எம். ஜி. ஆர். மீதைச வருந்த, ‘வருந்தாஜேத தம்பி, 
வருந்தாஜேத! வருந்தி வருந்தி உள்ளம் உருகாஜேத! 
வருந்தாஜேத தம்பி, வருந்தாஜேத!’ என்று 'தூங்காஜேத
தம்பி, தூங்காஜேத’ வெமட்டில் சிவாஜி மீதைச பாட, 
'ஜேவறு என்னடா வழி, தாங்க முடிPவில்தைலஜேP 
என்னால்!' என்று அது துடிPாய்த் துடிக்க, ‘இஜேதா
வழி என்று இது வெசால்லலுற்றது:

‘அந்த ஆரணங்கு பஸ்ஸில் ஏறிPதும் நீயும் ஏறு: 
அவளுக்குப் பக்கத்தில் நில். கண்டக்டர் வந்து 
‘டிக்வெகட்' என்றதும் அவளுக்கும் ஜேசர்த்து 
'இரண்டு டிக்வெகட்' என்று ஜேகள்; அவள் 
முதைறப்பாள். கலங்காஜேத; ‘வீட்டில் ஜேபாட்ட 
சண்தைட வீட்ஜேடாடு இருக்கட்டும்; வெவளிஜேP 
ஜேவண்டாம்’ என்று அவதைளப் பார்த்துச் 
வெசால்லிவிட்டு, 'நீ வெகாடப்பா, இரண்டு 
டிக்வெகட்’ என்று கண்டக்டதைரப் பார்த்துச் வெசால். 
அவன் ‘கணவன்-மதைனவி சண்தைடPாக்கும்’ 
என்று நிதைனத்து டிக்வெகட்தைடக் 
வெகாடுத்துவிட்டுப் ஜேபாய் விடுவான். அதற்கு 
ஜேமல் அவள் ஏதாவது முணுமுணுத்தாலும் 
அதைத நீ காதில் ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளாஜேத! 
'ஒவ'ராகப் ஜேபானால் அங்ஜேகஜேP ஐந்து ஜேபதைரக் 



கூட்டி, 'ஜேகளுங்கள் ஸார், இந்த அக்கிரமத்தைத?’ 
என்று அஞ்சாமல் பஞ்சாPத்து தைவ; அவள் 
அசந்து விடுவாள். பஸ்தைஸ விட்டு இறங்கிPதும்
வெமல்ல அவதைள வெநருங்கி, ‘எப்படி என் 
ஐடிPா?’ என்று ஜேகட்டு இளி; ‘பிரமாதம்’ என்று 
அவளும் இளிப்பாள். அதற்கு ஜேமல் நான் 
வெசால்ல என்ன இருக்கிறது, நீ ஜேகட்கத்தான் 
என்ன இருக்கிறது? 'புதைகயிதைல பிரித்தால் 
ஜேபாச்சு, வெபண் பிள்தைள சிரித்தால் ஜேபாச்சு!” 
என்றுதான் ஒரு பழவெமாழிஜேP இருக்கிறஜேத!’

இப்படிPாகத்தாஜேன சிவாஜி மீதைச ஒர் 
அபூர்வமான ஜேPாசதைனதைPச் வெசால்ல, அதைத 
அப்படிஜேP ஏற்று எம்.ஜி.ஆர். மீதைச வெசய்P, 
பத்மாவதிPாகப்பட்டவள் வெவகுண்டு, 
'பிய்த்துவிடுஜேவன், பிய்த்து!’ என்பது ஜேபால் தன் 
தைகயிலிருந்த குதைடதைPத் தூக்கிக் காட்டி 
விட்டுப் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் ஜேபாவாளாயினள்.

எம்.ஜி.ஆர். மீதைச திரும்பி வந்து, நடந்ததைத 
அப்படிஜேP சிவாஜி மீதைசயிடம் வெசால்ல, அது 
சிரித்து, 'தைபத்திPக்காரா, ஒரு வெபண் குதைடதைPத் 
தூக்கிக் காட்டினால் என்ன அர்த்தம் என்று 



வெதரிPாதா, உனக்கு? இப்ஜேபாது மதைழக் காலம்; 
குளிருக்குப் ஜேபார்த்திக் வெகாண்டு தூங்கத்தான் 
ஜேதான்றுஜேம தவிர, கலிPாணம் பண்ணிக் 
வெகாண்டு சல்லாபமாக இருக்கத் ஜேதான்றாது. 
ஆகஜேவ, இந்த மதைழக் காலம் ஜேபாகட்டும்; 
ஜேவனிற் காலத்தில் கலிPாணம் பண்ணிக் 
வெகாள்ளலாம் என அர்த்தம்' என்று விளக்க, 
‘காத்திருப்ஜேபன், காத்திருப்ஜேபன்; ஜேவனிற்காலம்
வரும்வதைர என் வெவண்ணிலா எதைன மணக்கக் 
காத்திருப்ஜேபன்!' என்று இது உற்சாகமாகச் 
சீட்டிPடித்துப் பாடிக் வெகாண்ஜேட 
வெசன்றது. ஜேவனிற் காலம் வந்ததும், 'இப்ஜேபாது 
என்ன வெசய்P? அவதைளப் பஸ் ஸ்டாண்டிலும் 
காஜேணாம், பள்ளிக்கூடத்திலும் காஜேணாஜேம? 
ஜேகாதைட விடுமுதைற ஜேபால் இருக்கிறஜேத!' என்று 
எம்.ஜி.ஆர். மீதைச ஏங்க, ‘அஞ்சற்க, அவள் வீடு 
எனக்குத் வெதரியும். அந்த வீட்தைட நான் உனக்குக் 
காட்டுகிஜேறன். ஒரு நாள் காதைல நீ அந்த 
வீட்டுக்குப் ஜேபா. அவள் தண்ணீர் வெதளித்துக் 
ஜேகாலமிடுவதற்காக வெவளிஜேP வருவாள். 
அப்ஜேபாது நீ வெமல்ல அவதைள வெநருங்கு; 'மாரி 
ஜேபாய்க் ஜேகாதைட வந்துவிட்டது; என் மனத்தைத நீ



அறிPாஜேPா?' என்று புலம்பு. உடஜேன அவள் 
நிதைனவுக்கு அந்தக் குதைடச் சம்பவம் 
வந்துவிடும்; கலிPாணத்துக்குச் சம்மதித்து 
விடுவாள். அப்புறம் என்ன? ஜேவண்டிPதைவ ஒரு 
கரிநாள்; நல்ல ராகுகாலம்; ஒலிவெபருக்கி; ‘'டும் 
டும் டும் மாட்டுக்காரன் வெதருவில் வாராண்டி!’ 
என்பது ஜேபான்ற ‘டம் டம் டம் பாட்டு 
ரிகார்டுகள்; இரண்டு ஜேரா'ாப்பூ மாதைலகள்; 
'தான் மட்டுஜேம புத்திசாலி' என்று சாதிக்கக் கூடிP
ஒரு சீர்திருத்தவாதி-இவ்வளவுதாஜேன?' என்று 
சிவாஜி மீதைச வெசால்ல, இன்வெனாரு மாதைல 
ஜேவண்டாமா, பிரசங்கிக்கு?’ என்று அது ஜேகட்க, 
'மறந்துவிட்ஜேடன், வெமாத்தம் மூன்றாக வாங்கிக் 
வெகாண்டால் ஜேபாச்சு!' என்று இது வெசால்லி, 
அதைத அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அவள் 
வீட்தைடக் காட்ட, ‘ஒரு நாள் என்ன, நாதைளக் 
காதைலயிஜேலஜேP நீ என்தைன இங்ஜேக பார்க்கலாம்!'
என்று எம். ஜி. ஆர். மீதைச ஒரு துள்ளுத் 
துள்ளிவிட்டுத் தன் வீட்டில் 'வெபற்ற 
ஜேதாஷ'த்துக்காகப் ஜேபாட்டு வந்த 'தண்ட 
ஜேசாற்'தைற நாடிச் வெசல்லலாயிற்று.



அடுத்த நாள் காதைல பத்மாவதிPாகப்பட்டவள் 
வழக்கம் ஜேபால் தண்ணீர் வெதளித்துக் 
ஜேகாலமிடுவதற்காகத் வெதருவுக்கு வர, எம். ஜி. 
ஆர். மீதைச 'நான் ஆதைணயிட்டால், அது 
நடந்துவிட்டால்' என்ற பாட்தைட அதற்ஜேகற்ற 
நதைடயுடன் சீட்டிPடித்துப் பாடிக்வெகாண்ஜேட 
அவளுக்கு எதிஜேர ஜேபாய் நின்று, ‘மாரி ஜேபாய்க் 
ஜேகாதைட வந்துவிட்டது; என் மனத்தைத நீ 
அறிPாஜேPா?' என, 'அறிந்ஜேதன், அறிந்ஜேதன்!’ 
என்று அவள் தன் தைகயிலிருந்த ஒரு வாளி 
நீதைரயும் அதன் ததைலயிஜேல வெகாட்ட, 'இதற்கு 
என்ன அர்த்தம்? என்று அதைத உடஜேன வெதரிந்து 
வெகாள்ளும் துடிப்பில் அது அவதைளஜேP ஜேகட்க, 
‘ஜேபாய் உம்முதைடP நண்பதைரக் ஜேகளும்!' என்று 
அவள் வெசால்லி அனுப்புவாளாயினள்.

ததைலயிலிருந்து தண்ணிர் வெசாட்டச் வெசாட்ட 
வந்து நின்ற எம். ஜி. ஆர். மீதைசதைP ஜேநாக்கி, 
‘என்ன விஷPம், என்ன நடந்தது.' என்று சிவாஜி 
மீதைச ஜேகட்க, அது நடந்ததைதச் வெசால்ல, இது 
வழக்கம்ஜேபால் சிரித்து, 'நடப்பது ஜேகாதைடக் 
காலம்; இந்தக் காலத்தில் அடிக்கடி குளிர்ந்த 
நீரில் குளிக்கவும், காற்ஜேறாட்டமாக வெவளிஜேP 



வெசல்லவுந்தாஜேன ஜேதான்றும்? கலிPாணம் 
பண்ணிக்வெகாண்டு 'புழுக்கமாவது, புழுக்கம்!’ 
என்று உள்ஜேள தவித்துக் வெகாண்டிருக்கத் 
ஜேதான்றுமா என்பதல்லவா இதற்கு அர்த்தம்?’ 
என்று விளக்க, 'ஜேபாடா, ஜேபா! ஜேவறு எந்தக் 
காலத்தில்தான் அவதைள நான் கலிPாணம் 
வெசய்து வெகாள்வது?” என்று எம். ஜி. ஆர். மீதைச 
ஏமாற்றத்துடன் ஜேகட்க, ‘ஒன்று ஜேவண்டுமானால்
வெசய்; நீ துணிந்து அவள் வீட்டுக்கு ஒரு மடல் 
தீட்டு!' என்றது சிவாஜி மீதைச.

‘எப்படித் தீட்டுவது?”

‘கண்ஜேண, மணிஜேP, என் கற்பூரப் வெபட்டகஜேம 
என ஆரம்பித்து, ‘பாழும் விடுமுதைற ஏன்தான் 
வந்தஜேதா, அது நம்தைமப் பிரித்து தைவத்து 
ஏன்தான் இப்படிப் பாடாய்ப் படுத்துகிறஜேதா?’ 
என்று ஒரு பாரா ஒப்பாரி தைவத்து, அடுத்த 
பாராவில், ‘ஆஹா! ஒட்டலில் அதைற எடுத்துக் 
வெகாண்டு நாம் இன்பமாகக் கழித்த அந்த 
நாட்கள்!-பள்ளிக்கூடத்துக்குப் ஜேபாகிஜேறன் 
என்று நீ அந்த ஒட்டலுக்கு வந்து விடுவாய்; 
ஜேவதைலக்குப் ஜேபாகிஜேறன் என்று நானும் அந்த 



ஒட்டலுக்கு வந்துவிடுஜேவன்?-'ாலி, ஒஜேர 'ாலி! 
ஆஹாஹா! அந்த மாதிரி இந்த விடுமுதைறயில் 
ஒரு நாளாவது நாம் இருக்க முடிPாதா? இன்பம் 
துய்க்க முடிPாதா? அதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி 
கண்டுபிடிக்க உன்னால் முடிPாதா? ஜேகாயில், 
குளம் என்று ஏதாவது, தைடப்தைரட்டிங், தைதPல் 
கிளாஸ் என்று ஏதாவது-வெகாஞ்சம் ஜேPாசித்துப் 
பாஜேரன்?' என்று பரவசப்பட்டு, கதைடசிப் 
பாராவில், ‘எழுது கண்ஜேண, எழுது! உன் 
பிரிவால் என் உயிர் உடதைல விட்டுப் 
ஜேபாவதற்கு முன்னால் எழுது!' என்று தீட்டி, 
அந்தக் கடிதத்தின் ஜேமஜேலஜேP ஒரு வெசாட்டுக் 
கண்ணீதைர விட்டு, கண்ணீர் வராவிட்டால் 
தண்ணீதைரPாவது விட்டு மசிதைPக் கலங்கதைவ. 
உனக்கு நல்ல காலம் இருந்து, அந்தக் கடிதம் 
அவள் தைகக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேசராமல், அவதைள 
வீட்தைட விட்டுத் துரத்த ஏதாவது ஒரு காரணம் 
கிதைடக்காதா என்று காத்துக் வெகாண்டிருக்கும் 
அவளுதைடP சித்தியின் தைகக்குப் ஜேபாய்ச் 
ஜேசர்ந்தால் ஜேபாதும்; அந்தப் புண்ணிPவதி, 
‘பள்ளிக் கூடத்துக்குப் ஜேபாகிஜேறன், ஜேபாகிஜேறன் 
என்று ஒட்டலுக்குப் ஜேபாய் Pாஜேரா ஒரு 



தடிPனுடன் கூத்தடித்துவிட்டா வருகிறாய்?' 
என்று அவதைள உடஜேன வீட்தைட விட்டுத் 
துரத்திவிடுவாள். அதற்குப் பின் உன்தைனத் ஜேதடி 
வந்து சரண் அதைடவதைதத் தவிர அவளுக்கு 
ஜேவறு வழிஜேP இல்தைல!'

இப்படிPாகத்தாஜேன சிவாஜி மீதைச தன் கதைடசி 
ஜேPாசதைனதைPச் வெசால்ல, அதைத அப்படிஜேP 
ஏற்று எம். ஜி. ஆர். மீதைச வெசய்P, அதனால் 
வீட்தைட விட்டு வெவளிஜேP விரட்டப்பட்ட 
பத்மாவதிPாகப்பட்டவள் கண்ணீரும் 
கம்பதைலயுமாகத் வெதருவிஜேல வந்து நிற்க, 
அதற்காகஜேவ காத்திருந்ததுஜேபால் சிவாஜி மீதைச 
அவதைள வெநருங்கி, ‘எனக்கு அப்ஜேபாஜேத 
வெதரியும், அந்தப் பPல் இப்படிச் 
வெசய்வாவெனன்று! கவதைலப்படாஜேத, நான் 
இருக்கிஜேறன் உன் கண்ணீதைர என் வெசந்நீரால் 
துதைடக்க!' என்று ‘சினிமா வசனம்' ஜேபச, அதைத 
அவள் ஜேவறு வழியின்றி நம்பி, வெகாட்டு 
ஜேமளத்துக்குப் பதிலாகக் 
கூட்டத்தினரின் தைகவெPாலி முழங்க, அந்த 
அரும்பு மீதைசக்கு மாதைல சூட்டி ஒருவாறு மனம்
ஜேதறுவாளாயினள்.'



இந்த விதமாகத்தாஜேன பாதாளம் தன் முதல் 
கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இப்ஜேபாது 
வெசால்லும்? இதில் எம். ஜி. ஆர். மீதைச வெசய்தது 
சரிPா, சிவாஜி மீதைச வெசய்தது சரிPா? என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘இரண்டு மீதைசகள் 
வெசய்ததும் சரிPல்ல!' என்று அவர் பதில் வெசால்ல,
அதுதான் சமPவெமன்று பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது காண்க...காண்க...காண்க.…



2. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

மந்திரவாதி கதைத

மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின்ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் 
வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
இரண்டாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! ‘மாரப்பன், மாரப்பன்’ என்று ஒரு 
மந்திரவாதி இந்த மாநிலத்திஜேல உண்டு. அவன் 
ஊர் ஊராகச் வெசன்று, தனக்குத் வெதரிந்த 
வித்தைதகள் பலவற்தைறக் காட்டிப் 
பிதைழப்பதுண்டு. அப்படி ஒரு நாள் ஒர் ஊரில் 
அவன் வித்தைத காட்டிக் வெகாண்டிருக்குங் 
காதைலயில், மூன்று வாலிபர்கள் ஜேசர்ந்தாற் 
ஜேபால் அதைதப் பார்க்க வந்தார்கள். மந்திரவாதி 
வழக்கம் ஜேபால் மணதைலக் கயிறாக்கிக் காட்டி, 
கயிற்தைறப் பாம் பாக்கிக் காட்டி, 



மாங்வெகாட்தைடதைP மரமாக்கிக் காட்டி முடித்த 
பிறகு, 'இஜேதா, இந்தப் வெபட்டியிலிருந்து ஒர் 
அழகான வெபண் வரப்ஜேபாகிறாள், பாருங்கள்! 
இஜேதா, இந்தப் வெபட்டியிலிருந்து ஒர் அழகான 
வெபண் வரப் ஜேபாகிறாள் பாருங்கள்!' என்று 
வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வெசன்று, தன் மதைனவி 
மகுடியின் உதவியுடன் ஒரு வெபட்டிதைPத் தூக்கிக்
வெகாண்டு வந்து கூட்டத்தினருக்கு நடுஜேவ 
தைவத்தான். காலிPாயிருந்த அந்தப் வெபட்டிதைP 
அவன் எல்ஜேலாருக்கும் திறந்து காட்டி, 
'நன்றாகப் பார்த்துக் வெகாள்ளுங்கள்; சந்ஜேதகமாக 
இருந்தால் வெபட்டிக்கு அருஜேககூட வந்து 
பார்த்துக் வெகாள்ளுங்கள்!' என்று வெசால்லிப் 
வெபட்டிதைP ‘டப்' வெபன்று மூடி, 'சூ! 
மந்திரக்காளி, மாPக்காளி! ஓடி வாடி, 'க்கம்மா!’
என்று தன் தைகயிலிருந்த ஒரு சிறு ஜேகாலால் 
அந்தப் வெபட்டிதைP ஒரு தட்டுத் தட்ட, அதைதத் 
திறந்து வெகாண்டு அழகான வெபண் ஒருத்தி 
'ஜிலுஜிலு' வெவன்று வெவளிஜேP வருவாளாயினள்.

ஜேவடிக்தைக பார்க்க வந்திருந்த வாலிபர்கள் 
மூவரும் அந்தப் வெபண்ணின் அழகில் மPங்கி, 
'உண்தைமயிஜேலஜேP இவள் 



வெபண்ணாயிருப்பாஜேளா? அல்லது, மாPமாய் 
வந்ததுஜேபால் மாPமாய் மதைறந்துவிடுவாஜேளா?' 
என்று அவதைளஜேP இதைம வெகாட்டாமல் 
பார்த்துக் வெகாண்டிருக்க, அந்தப் 
வெபண்ணாகப்பட்டவள் கூட்டத்தைதச் சுற்றிக் 
தைகஜேPந்தி வருவாளாயினள்.

ஏந்திP தைகயில் எல்ஜேலாரும் ஐந்து தைபசா, பத்து 
தைபசா என்று ஜேபாட, வாலிபர்கள் மூவரும் 
முதைறஜேP ஒரு ரூபா, இரண்டு ரூபா, மூன்று ரூபா
என்று ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு 
ஜேபாட்டுவிட்டு, அவளுதைடP நன்றிதைP 
எதிர்பார்த்து நிற்பாராயினர். அவஜேளா ததைலக்கு 
ஒரு புன்னதைகPாகத் தன் நன்றிதைPத் 
வெதரிவித்துவிட்டு, தன்னுதைடP தைகயில் ஜேசர்ந்த 
காதைச மந்திரவாதியிடம் வெகாடுத்துவிட்டு 
நிற்பாளாயினள்.

அதுவதைர அவள் மாPமாய் 
மதைறPாமலிருந்ததைதக் கண்ட வாலிபர்கள் 
மூவரும், அவள் அந்த மாரப்பனின் 
வெபண்ணாய்த்தான் இருக்க ஜேவண்டுவெமன்று 



ஊகித்து, அவர்கள் தங்கள் கதைடதைPக் கட்டும் 
வதைர அங்ஜேகஜேP காத்திருப்பாராயினர்.

காதைச எண்ணிப் தைபக்குள் ஜேபாட்டுக் 
வெகாண்டதும் கதைடதைPக் கட்டித் ஜேதாளின்ஜேமல் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு, தன் பரிவாரங்களுடன் 
கூடாரத்தைத ஜேநாக்கி அந்த மந்திரவாதி நடக்க, 
அவனுதைடP பரிவாரத்தில் அவன், அவன் 
மதைனவி மகுடி, வெபட்டிக்குள்ளிருந்து வந்த 
அந்தப் வெபண்-ஆக மூவதைரத் தவிர ஜேவவெறாரு 
வாலிபனும் இருக்கக் கண்டு, ‘அவன் 
Pாராயிருக்கும்? அவளுதைடP 
அண்ணனாயிருப்பாஜேனா? அல்லது 
கணவனாயிருப்பாஜேனா? அப்படியிருந்தால் 
அந்தப் வெபண் தங்களுக்குக் கிதைடக்காமற் 
ஜேபாய்விடுவாஜேளா? அவள் கிதைடக்காமற் 
ஜேபாய்விட்டால் தாங்கள் உயிர் வாழ்வது 
எங்ஙனம்?' என்று பலவாறாக எண்ணிக் 
குழம்பிக் வெகாண்ஜேட, வாலிபர்கள் மூவரும் 
அவர்கதைளத் வெதாடருவாராயினர்.

வழியில் ஏஜேதா ஜேபச்ஜேசாடு ஜேபச்சாக, 'இந்த 
வருசமாவது தங்கச்சிக்கு எப்படிPாவது 



கலிPாணத்தைதச் வெசஞ்சு முடிச்சிடணும்' என்று 
அவர்கஜேளாடு வெசன்ற அந்த வாலிபன் வெசால்ல, 
‘தங்கச்சிPா? நல்ல ஜேவதைள, பிதைழத்ஜேதாம்!’ 
என்று வாலிபர்கள் மூவரும் தங்கள் மார்தைபத் 
தாங்கஜேள தடவி விட்டுக் வெகாள்ள, 
'அவளுக்வெகன்று ஒருவன் எங்ஜேக 
பிறந்திருக்கிறாஜேனா?' என்று மாரப்பன் ஏங்க, 
‘இஜேதா, ஒருவருக்கு மூவராகப் 
பிறந்திருக்கிஜேறாம்' என்பதுஜேபால் தைமPல் 
வெகாண்ட வாலிபர்கள் மூவரும் தைபPப் தைபP 
அவர்கதைள வெநருங்குவாராயினர்.

‘இருப்பது ஒருத்தி; அவதைள மூன்று ஜேபர் 
எப்படிக் கலிPாணம் வெசய்துவெகாள்ள முடியும்? 
என்றான் அவர்களில் ஒருவன்.

‘அவெதன்னஜேவா எனக்குத் வெதரிPாது; அவதைள 
நான்தான் கலிPாணம் வெசய்து வெகாள்ஜேவன்!’ 
என்றான் இன்வெனாருவன்.

‘நீங்கள் இருவரும் எப்படிPாவது ஜேபாங்கள்; 
அவள் எனக்குத்தான்; எனக்ஜேக எனக்குத்தான் 
என்றான் மற்வெறாருவன்.



இதனால் ஏற்பட்ட சர்ச்தைசயில் 
நண்பர்களாயிருந்த மூவரும் விஜேராதிகளாகி, 
ஒருவதைர விட்டு ஒருவர் பிரிP, அவர்களில் 
ஒருவன் மற்ற இருவருக்கும் வெதரிPாமல் அந்தப் 
வெபண்ணின் தந்தைததைPச் சந்தித்து, ‘உங்கள் 
வெபண்தைண நான் மணந்துவெகாள்ள 
விரும்புகிஜேறன்!’ என்று வெசால்ல, ‘சரி' என்று 
வெசால்லிவிட்டான் அவன்.

அஜேத மாதிரி இன்வெனாருவன் அந்தப் 
வெபண்ணின் தாதைPச் சந்தித்து, ‘உங்கள் 
வெபண்தைண நான் மணந்து வெகாள்ள 
விரும்புகிஜேறன்’ என்று தன் விருப்பத்தைதத் 
வெதரிவிக்க, ‘சரி' என்று வெசால்லிவிட்டாள் அவள்.

மற்ற இருவதைரயும் பின்பற்றி மூன்றாமவனும் 
அந்தப் வெபண்ணின் அண்ணதைனச் சந்தித்து, 
‘உங்கள் தங்தைகதைP நான் மணந்துவெகாள்ள 
விரும்புகிஜேறன் என்று வெசால்ல, 'சரி' என்று 
வெசால்லிவிட்டான் அவன்.

வெபண்ணுக்குரிPவர் மூவர்; அந்தப் வெபண்தைண 
மணந்து வெகாள்ள விரும்பிPவர் மூவர். 
அவர்களும் ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிPாமல் 



இவர்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்துவிட்டனர்; 
இவர்களும் ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிPாமல் 
அவர்களிடமிருந்து வாக்குறுதி வெபற்றுக் 
வெகாண்டு விட்டனர்.

விஷPம் அம்பலத்துக்கு வந்தஜேபாது, 'Pாருக்கு 
Pார் அந்தப் வெபண்தைணக் வெகாடுப்பது? Pார் 
அவளுக்கு மாதைலயிடுவது?’ என்று 
ஒருவருக்கும் விளங்கவில்தைல!

நீண்ட ஜேநரம் தாடிதைP உருவி ஜேPாசிப்பதற்குப் 
பதிலாகத் ததைலதைPத் தடவி ஜேPாசித்த பிறகு 
மந்திரவாதி வெசான்னான்:

‘நாதைள காதைல மூவரும் கூடாரத்துக்கு 
வாருங்கள்; என் வெபண்தைண ‘'க்கம்மா!' என்று 
அதைழத்துப் ஜேபசுங்கள்; உங்களில் Pாதைர அவள் 
மணந்து வெகாள்ள விரும்புகிறாஜேளா, அவருக்கு 
நான் அவதைளக் வெகாடுத்து விடுகிஜேறன். என்ன, 
சரிதானா?'

‘சரி' என்று மூவரும் ஜேபாய், மறுநாள் காதைல 
அவன் கூடாரத்துக்கு வந்தனர்.



இருவர் வெவளிஜேP நிற்க, ஒருவன் உள்ஜேள ஜேபாய், 
‘'க்கம்மா!’ என்றான்; அவள் அவதைனத் 
திரும்பிப் பார்க்கவில்தைல.

மீண்டும் அவன், ''க்கம்மா!’ என்றான் சற்று 
உரக்க.

அப்வெபாழுதும் அவள் அவதைனத் திரும்பிப் 
பார்க்கவில்தைல.

மூன்றாம் முதைறPாக, 'ஒ, 'க்கம்மா!’ என்று 
அவன் வெதாண்தைட கிழிPக் கத்த, அப்வெபாழுதும் 
அவள் அவதைனத் திரும்பிப் பார்க்காமல் வெசல்ல, 
'சரிPான வெசவிடு ஜேபாலிருக்கிறது; இதைதக் 
கட்டிக் வெகாண்டு Pாரால் மாரடிக்க முடியும்?’ 
என்று அவன் எடுத்தான் ஒட்டம்!

அவனுக்கு அடுத்தாற்ஜேபால் இரண்டாமவன் 
வந்து, ‘'க்கம்மா!’ என்றான்.

அவள் திரும்பினாள்; 'என்தைன மணக்க உனக்குச் 
சம்மதமா?’ என்றான் அவன்.

'ஜேபஜேப ஜேப ஜேபஜேப!' என்றாள் அவள்!



‘இவெதன்னடா இழவு! இவள் 
ஊதைமPாயிருக்கிறாஜேள? என்னதான் 
அழகாயிருந்தாலும் இவதைளக் கலிPாணம் 
பண்ணிக்வெகாண்டு என்ன வெசய்வது?' என்று 
அவன் அவதைளத் திரும்பிக்கூடப் பார்க்காமல் 
பிடித்தான் ஒட்டம்!

மூன்றாமவன் வந்து, ''க்கம்மா!' என்றான் 
வெமல்ல.

அவள் புன்னதைகயுடன் திரும்பினாள்.

‘என்தைன மணக்க உனக்குச் சம்மதமா?’ என்றான் 
அவன்; 'சம்மதம்!' என்றாள் அவள்.

‘அப்படிPானால் நீ வெசவிடும் இல்தைல, 
ஊதைமயும் இல்தைலPா?' என்று அவன் ஜேகட்க, 
‘இல்தைல, நீங்கள் மூவரும் என்ஜேமல் வெகாண்ட 
காதல் எவ்வளவு தூரம் உண்தைமPானது 
என்பதைத அறிந்துவெகாள்ளஜேவ நான் அவ்வாறு 
நடித்ஜேதன்!’ என்று அவள் வெசால்ல, 'சரிPான 
ஜேசாததைன! அந்தச் ஜேசாததைனயில் நான் வெவற்றி 
வெபற்றுவிட்ஜேடன்!' என்று அவன் விPக்க, 
அவர்கள் இருவருக்கும் அக்கணஜேம மணம் 



முடித்து தைவத்துவிட்டான் மந்திரவாதிPான 
அந்தத் தந்திரவாதி.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘இவர்களில் Pார் புத்திசாலி?' 
என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'சந்ஜேதக 
வெமன்ன, மந்திரவாதிதான்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் மறுபடியும் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது காண்க... காண்க.... காண்க…



3. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

அகதிகள் கதைத

மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் மறுபடி முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் 
வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
மூன்றாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும்ஜேகளும்! 'இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம், 
இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம்’ என்று ஒரு 
பPங்கர யுத்தம் இந்தப் பாரிஜேல நடந்ததுண்டு. 
அந்த யுத்தம் நடந்து வெகாண்டிருந்த காதைலயில் 
பர்மாவிலிருந்த இந்திPர் பலர் பPந்து ஜேபாய், 
இந்த இந்திPா ஜேதசத்தைத நாடி அகதிகளாக 
வந்ததுண்டு, அப்படி வந்தவர்களிஜேல மூன்று 
தம்பதிPர் ஒரு நாள் இரவு ஒரு வெசல்வந்தர் 
வீட்டுக்குச் வெசன்று, ‘ஐPா, இன்றிரவு இங்ஜேக 
தங்க எங்களுக்குக் வெகாஞ்சம் இடம் 



வெகாடுப்பீர்களா?' என்று ஜேகட்க, 'வெகாஞ்சம் 
என்ன, நிதைறP உண்டு!' என்றார் அவர்.

காடு மதைலவெPல்லாம் கால் கடுக்க நடந்து வந்த 
தம்பதிPர் அறுவரும், 'அப்பாடா, அம்மாடி!’ 
என்று அமர்ந்து, தங்கதைளத் தாங்கஜேள 
ஆசுவாசப்படுத்திக் வெகாண்டிருக்க, ‘இந்த 
உலகத்திஜேல எந்த சுகத்தைத நீங்கள் வெபரிP 
சுகமாக நிதைனக்கிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்டார் 
வெசல்வந்தர்.

'அன்ன சுகஜேம வெபரிP சுகம்!' என்றார் ஒருவர்.

‘வெபண் சுகஜேம வெபரிP சுகம்!' என்றார் 
இன்வெனாருவர்.

‘நித்திதைர சுகஜேம வெபரிP சுகம்!' என்றார் 
மற்வெறாருவர்.

'அப்படிPா?' என்ற வெசல்வந்தர், ‘அன்ன சுகஜேம 
வெபரிP சுகம்!’ என்ற தம்பதிPருக்கு 
அறுசுதைவஜேPாடு அன்னமிடச் வெசான்னார்; 
‘வெபண் சுகஜேம வெபரிP சுகம்!' என்ற 
தம்பதிPருக்கு ‘மலர் மஞ்சம்' தPாரித்துக் 
வெகாடுக்கச் வெசான்னார்; ‘நித்திதைர சுகஜேம வெபரிP 



சுகம்’ என்ற தம்பதிPருக்கு ‘இலவம் பஞ்சு 
வெமத்தைத' ஜேபாடச் வெசான்னார். 
இப்படிPாகத்தாஜேன அவரவர்கள் விரும்பிPதைத 
அவரவர்களுக்குச் வெசய்து வெகாடுத்துவிட்டு, 
அவர் தூங்கப் ஜேபாக, நடு இரவில் Pாஜேரா ஒருவர்
வந்து அவருதைடP அதைறக் கததைவத் தட்ட, 'Pார் 
அது?’ என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட வந்து கததைவத் 
திறந்தார் அவர்.

‘நான்தான்!' என்றார் வந்தவர்.

‘நான்தான் என்றால்... ?'

‘வெபண் சுகஜேம வெபரிP சுகம் என்ஜேறஜேன, 
அவன்தான் நான்!' என்றார் வந்தவர்.

‘ஓ, என்ன விஷPம்?’ என்றார் வீட்டுக்குரிPவர்.

‘பசிக்கிறது!' என்றார் வந்தவர்.

‘அப்படிPா? உட்காரும்!' என்று அவதைரச் 
வெசல்வந்தர் உட்கார தைவக்க, இன்வெனாருவர் 
வந்து, 'நித்திதைர சுகஜேம வெபரிP சுகம் என்ஜேறஜேன, 
அவன்தான் நான்' என்றார் தPங்கித் தPங்கி.

‘ஓ, என்ன விஷPம்?’ என்றார் வெசல்வந்தர்.



‘பசிக்கிறது!’ என்றார் அவர்.

‘அப்படிPா? உட்காரும்’ என்று அவதைரயும் 
உட்கார தைவத்துவிட்டு, ‘இன்வெனாருவர் எழுந்து 
வரவில்தைலPா?' என்று வெசல்வந்தர் ஜேகட்க, 
‘இல்தைல, அவர்தான் குறட்தைட விட்டுக் 
வெகாண்டு தூங்குகிறாஜேர!' என்றனர் இருவரும் 
வயிற்வெறரிச்சலுடன்.

‘ஏன், நீங்கள் தூங்கவில்தைலPா?' என்றார் வீட்டுக்
குரிPவர்.

‘தூக்கம் வந்தால்தாஜேன தூங்க? பசிதான் 
வயிற்தைறக் கிள்ளுகிறஜேத!' என்றனர் இருவரும்.

‘உங்கள் வெபண் சுகம், நித்திதைர சுகவெமல்லாம் 
என்னவாயின?' என்று வெசல்வந்தர் ஜேகட்க, 
‘அன்ன சுகத்துக்கு அப்பால்தான் அந்த 
சுகவெமல்லாம் என்று இப்ஜேபாதல்லவா 
வெதரிகிறது எங்களுக்கு?' என்று இருவரும் 
வெசால்ல, 'அப்படிPா?' என்று வெசல்வந்தர் சிரித்து,
அவர்களுக்கும் அறுசுதைவஜேPாடு அன்னமிட, 
அதைத உண்டு அவர்களும் ஆனந்தமாக 



உறங்கலாயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு.....’

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘இந்த மூன்று சுகங்களில் எந்த 
சுகத்தைத நீங்கள் வெபரிP சுகமாக 
நிதைனக்கிறீர்கள்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக்ஜேகட்க, ‘அன்ன 
சுகத்தைதத்தான்!” என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்ல, பாதாளம் மறுபடியும் அவரிடமிருந்து 
தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க.... காண்க.... 
காண்க...…



4. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

வீர தீர சூரன் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் 
ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு 
வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன நான்காவது 
கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'ராசாத்தி, ராசாத்தி' என்று ஒரு 
ரவிக்தைக ஜேபாடாத அழகி எங்கள் கிராமத்தில் 
உண்டு. அவளுக்குத் தந்தைதயில்தைல; தாய் 
உண்டு. அந்தத் தாதைPயும் தன்தைனயும் 
காப்பாற்றிக் வெகாள்வதற்காக அவள் வPற் 
காட்டு ஜேவதைலக்குப் ஜேபாவதுண்டு. 
அவளுதைடP நிறம் கறுப்புத்தான் என்றாலும், 
அந்தக் கறுப்பு எண்வெணய் விட்டு 
வழித்தாற்ஜேபால் எப்ஜேபாதும் பளபளவெவன்று 
மின்னிக் வெகாண்ஜேட இருக்கும். பருவத்தின் 



பரிபூரண அழகு ஒவ்வெவாரு அங்கத்திலும் 
பூரித்து நின்ற அவதைளப் பார்த்தால் பசி தீரும்; 
வெதாட்டால் மPக்கம் வரும்; ஜேபசினால் பித்ஜேத 
பிடித்துவிடும். அரிவாதைள இதைடயில் 
வெசருகிக்வெகாண்டு அவள் வPற்காட்டு 
ஜேவதைலக்கு அதைசந்து அதைசந்து நடந்து 
வெசல்லும்ஜேபாது பின்னாலிருந்து அவள் 
அழதைகப் பார்க்கும் வாலிபர்களின் 
மனவெமல்லாம் அவளுதைடP இதைடதைPப் 
ஜேபாலஜேவ அப்படியும் இப்படியுமாக ஆடி 
அதைசயும். அவளுதைடP வட்ட விழி 
எப்வெபாழுதாவது ஒரு சமPம் எஜேதச்தைசPாக 
அந்த வாலிபர்கதைள ஒரு ஜேநாக்கு ஜேநாக்கி, ஒரு 
சுற்றுச் சுற்றி வந்து நின்றால் ஜேபாதும்; 
அவர்களும் தங்கதைள மறந்து அவதைள 
அப்படிஜேP ஒரு சுற்றுச் சுற்றி வந்து நிற்பார்கள்.

அப்படிச் சுற்றி வந்து நின்றவர்களிஜேல மூவதைர 
அவளுடன் எப்ஜேபாதும் பார்க்கலாம். அவர்களில்
ஒருவன் வெபPர் வீரன்; இன்வெனாருவன் வெபPர் 
தீரன்; மற்வெறாருவன் வெபPர் சூரன். இந்த 
மூவரும் காதைலயில் அவளுக்காக அவள் 
குடிதைசதைPச் சுற்றிச் சுற்றி வருவார்கள்; பகலில் 



வPற்காட்தைடச் சுற்றிச் சுற்றி வருவார்கள்; 
மாதைலயில் அவள் குளிக்க வரும் 
ஆற்றங்கதைரதைPச் சுற்றிச் சுற்றி வருவார்கள்.

அவளுதைடP ஜேமனிPழதைக ஒரு நாதைளக்கு 
ஒருமுதைறPாவது மதைறந்திருந்து 
பார்க்காவிட்டால் அவர்களுக்குத் தூக்கம் 
பிடிக்காது; அன்தைறP ஏக்கமும் தீராது.

இப்படிPாகத்தாஜேன அவர்களுதைடP ஏக்கம் 
அவர்கள் தூங்கும்ஜேபாது தூங்கி, 
விழிக்கும்ஜேபாது விழித்துக் வெகாண்டிருக்க, 
அவர்களில் ஒருவன் ஒரு நாள், ‘வெபPதைரத்தான் 
வீரன் என்றும், தீரன் என்றும், சூரன் என்றும் நாம்
தைவத்துக் வெகாண்டிருக்கிஜேறாஜேம தவிர, நம்மில் 
ஒருவனுக்காவது அந்தப் வெபண்ணின் 
தைகயிலுள்ள அரிவாதைளப் பிடுங்கி அப்பால் 
எறிந்துவிட்டு, அவதைள அப்படிஜேP கட்டிப் 
பிடித்து அவள் கன்னத்தில் ஓர் 'இச்' வெகாடுக்கத் 
தைதரிPமில்தைலஜேP?’ என்றான் வெபருமூச்சுடன்.

‘அதைத நிதைனத்தால்தான் எனக்கு 
வெவட்கமாயிருக்கிறது!” என்றான் 
இன்வெனாருவன்.



'அதைத நிதைனத்தால்தான் எனக்கும் 
வெவட்கமாயிருக்கிறது!’ என்றான் மற்வெறாருவன்.

இவர்கள் மூவரும் இப்படி வெவட்கப்பட்டுக் 
வெகாண்டிருக்க, ஒரு நாள் 
பண்தைணPாராகப்பட்டவர் ராசாத்தியின் 
அழகிஜேல வெசாக்கி, 'ஏ, குட்டி! இன்னிக்குக் 
குளிச்சதும் என் வீட்டுக்குக் வெகாஞ்சம் வாஜேPன்!' 
என்று வாவெPல்லாம் பல்லாய் ஜேவண்ட, 
'இன்னிக்குக் குளிச்சதும் உங்க வீட்டுக்கு வந்தா, 
நாதைளக்கு நான் குளிக்காம இல்ஜேல 
இருக்கணும்?' என்று அவள் முகம் சிவக்கத் தன் 
உடதைல ஒரு முறுக்கு முறுக்கி நிற்க, 
'அதுக்குத்தான் இப்ஜேபா லூப், காண்ஜேடாம்னு 
என்னவெவல்லாஜேமா வந்திருக்ஜேகடி!’ என்று அவர்
அவளுக்குத் தைதரிPமூட்டுவாராயினர். ‘லூப்பா!’

'ஆமாம், ஆஸ்பத்திரிக்குப் ஜேபாய் அதைத 
வச்சிகிட்டு வந்துட்டா அந்த வம்ஜேப வராதாம்; 
இஷடத்துக்கு விதைளPாடலாமாம்!'

‘உங்களுக்கு எல்லாம் விதைளPாட்டாயிருக்கு!’

‘வாழ்க்தைகஜேP ஒரு விதைளPாட்டுத்தாஜேனடி?'



‘இருக்கும்; பணக்காரனுக்கு அது 
விதைளPாட்டாய்த்தான் இருக்கும். ஏதைழக்கு அது
ஜேவததைனPாயில்ஜேல இருக்கு?'

‘என்ன ஜேவததைன? தவறினால் நாலு குழந்தைதகள்
பிறக்கும்; அவ்வளவுதாஜேன?'

‘ஏன், அனாதைதக் குழந்தைதகளாக அதைலPவா?'

'ஆமாம்; அதற்குத்தான் நம்ம ஜேதசம் ஏற்வெகனஜேவ
ஜேபர் ஜேபானதாச்ஜேச! நாம் புதுசாவா 
அதைலPவிடப் ஜேபாஜேறாம்?'

‘அப்புறம் அந்த மாதிரிக் குழந்தைதகளுக்கு நீங்க 
அனாதைத ஆசிரமம் கட்டுவீங்க; தாராளமா தான 
தருமம் வெசய்வீங்க; அப்படித்தாஜேன?'

'ஆமாம்; பாவமும் நாஜேன, புண்ணிPமும் 
நாஜேன!'

‘நல்ல கூத்தய்Pா, உங்க கூத்து!' என்று அவள் 
சிரிக்க, 'ஐஜேPா, சிரிக்காஜேதடி! உன் சிரிப்பு 
என்தைன எங்ஜேகஜேPா தூக்கிக்கிட்டுப் ஜேபாகுதடி, 
என்தைன எங்ஜேகஜேPா தூக்கிக்கிட்டுப் ஜேபாகுதடி!' 
என்று அவர் ஜேமலும் வெசாக்கி, அவதைளத் தாவி 



அதைணக்கப் ஜேபாக, ‘அட, உன்தைனக் 
கட்தைடயிஜேல தைவக்க!' என்று அவள் 
அவருதைடP கன்னத்தில் ‘பளார்' என்று 
அதைறந்துவிட்டு, ‘உன் ஜேவதைலயும் ஜேவணாம், 
நீயும் ஜேவணாம், ஜேபா!’ என்று தன் குடிதைசதைP 
ஜேநாக்கி நதைடதைPக் கட்டுவாளாயினள்.

‘அப்படிPா ஜேசதி? உன்தைன விட்ஜேடனா, பார்!' 
என்று கருவிக் வெகாண்ஜேட வெசன்ற பண்தைணPார், 
அன்றிரஜேவ தன்னுதைடP அடிPாட்களில் சிலதைர 
ஒரு ஜீப்புடன் அவளுதைடP குடிதைசக்கு 
அனுப்பி, தூங்கும்ஜேபாது அவள் வாயில் 
துணிதைP அதைடத்து அவதைளத் துக்கிக் வெகாண்டு 
வந்து விடுமாறு வெசால்லி அனுப்ப, அவர்கள் 
அப்படிஜேP வெசன்று அவதைளத் தூக்கி வண்டியில் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு திரும்ப, சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு 
விழித்துக் வெகாண்ட அவளுதைடP தாPார், 
'ஐஜேPா, என் மகதைள Pாஜேரா வந்து தூக்கிக் 
வெகாண்டு ஜேபாகிறார்கஜேள!' என்று கதற, ‘Pார் 
அம்மா, Pார்?’ என்று 
அக்கம்பக்கத்திலுள்ளவர்கள் ஜேகட்டுக் 
வெகாண்ஜேட வந்து அவதைளச் சூழ்ந்து 
வெகாள்வாராயினர்.



‘அதுதாஜேன வெதரிPவில்தைல எனக்கு!' என்று 
அவள் அழுது புலம்ப, 'ஓடுங்கள், ஓடுங்கள்! 
உடஜேன ஜேபாலீசில் புகார் வெசய்யுங்கள்!' என்றார் 
அவதைளச் சுற்றியிருந்தவர்களில் ஒருவர்.

‘இப்ஜேபாஜேத புகார் வெசய்து தைவத்தால்தான் 
நல்லது; இரண்டு குழந்தைதகளுக்குத் 
தாPாவதற்குள்ளாகவாவது ஜேபாலீசார் அவதைளக்
கண்டுபிடிப்பார்கள்!’ என்றார் இன்வெனாருவர்.

'அவள் தாPாவாஜேளா, தற்வெகாதைல 
வெசய்துவெகாண்டு விடுவாஜேளா?’ என்றார் 
மற்வெறாருவர்.

'தற்வெகாதைல வெசய்துவெகாண்டால் அவள் 
குற்றவாளி; தாPாக்கப்பட்டால் அவதைளத் 
தூக்கிக் வெகாண்டு வெசன்றவன் குற்றவாளி. 
அதுதான் சட்டம்; அதுதான் ஒழுங்கு!' என்றார் 
மற்றும் ஒருவர்.

‘என்ன சட்டஜேமா, என்ன ஒழுங்ஜேகா? சமPத்தில் 
எதுவும் தைக வெகாடுப்பதில்தைல!' என்றார் ஒர் 
அனுபவசாலி.



இந்தச் சமPத்தில் அங்ஜேக 
விழுந்தடித்துக்வெகாண்டு ஓடி வந்த வீரனும் 
தீரனும் சூரனும் 'கவதைலப்படாதீர்கள்; நாங்கள் 
இருக்கிஜேறாம், அவதைளக் காப்பாற்ற!’ என்று 
அவள் தாPாதைரத் ஜேதற்ற, ‘எப்படிக் 
காப்பாற்றுவீர்கள்?’ என்று அவதைளச் 
சுற்றியிருந்தவர்கள் அதைனவரும் அவர்கதைள ஏக 
காலத்தில் ஜேகட்பாராயினர்.

‘அதற்கு ஜேவண்டிPவெதல்லாம் ஒஜேர ஒரு 
ஜீப்தான்!’ என்றான் வீரன்.

'ஆமாம், என்னிடம் ஒரு ஜீப் இருந்தால் 
அவதைளக் வெகாண்டு ஜேபான அந்த ஜீப்தைப நான் 
துரத்திப் பிடித்து விடுஜேவன்!' என்றான் தீரன்.

‘நான் ஜேவண்டுமானால் அதற்கு ஏற்பாடு 
வெசய்கிஜேறன்!' என்றான் சூரன்.

‘வெசய்; உடஜேன வெசய்!' என்று தீரன் துடிக்க, சூரன் 
அப்படிஜேP வெசய்P, தீரன் அதைத 
எடுத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் ராசாத்திதைPப் 
பண்தைணPாரின் ஆட்களிடமிருந்து மீட்டுக் 
வெகாண்டு வருவானாயினன்.'



பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘இப்ஜேபாது அந்தப் வெபண் 
Pாருக்குச் ஜேசரஜேவண்டும்? ஜேPாசதைன வெசான்ன 
வீரனுக்கா? ஜீப்புக்கு ஏற்பாடு வெசய்த சூரனுக்கா?
அந்த ஜீப்பில் ஜேபாய் அவதைள மீட்டுக்வெகாண்டு 
வந்த தீரனுக்கா? என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் 
ஜேகட்க, 'தீரனுக்குத்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்ல, 'அவதைனத்தான் அவளும் கலிPாணம் 
வெசய்துவெகாண்டாள்!' என்று வெசால்லி விட்டு, 
பாதாளம் விக்கிரமாதித்தரிடமிருந்து தப்பி, 
மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் 
ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது காண்க.... காண்க.... 
காண்க...…



5. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

மானங் காத்த மதைனவியின் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் 
ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு 
வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன ஐந்தாவது 
கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'மதுதைர, மதுதைர என்று ஒரு மாஜி 
குடிகாரன் எங்கள் ஊரிஜேல உண்டு. 
‘மதுவிலக்தைக ரத்துச் வெசய்P ஜேவண்டும்’ என்று 
Pாராவது வெசால்லிவிட்டால் ஜேபாதும்; 
அவனுக்கு உடஜேன மூக்குக்கு ஜேமல் ஜேகாபம் 
வெபாத்துக் வெகாண்டு வந்துவிடும். 
'மதுவிலக்தைகPாவது, ரத்துச் வெசய்வதாவது! 
மகான் காந்தியின் திட்டமல்லவா அந்தத் 
திட்டம்? அதைதக் தைகவிடுவது அவதைரஜேP 
தைகவிடுவது ஜேபால் ஆகாதா? அதனால் மக்கள் 



இப்ஜேபாது எவ்வளவு மகிழ்ச்சிஜேPாடு 
இருக்கிறார்கள்! அந்த மகிழ்ச்சியில் மண்தைணPா
அள்ளிப் ஜேபாடுவது?’ என்வெறல்லாம் ஜேகட்டுச் 
சண்தைட பிடிக்க ஆரம்பித்துவிடுவான். 'வெபரிP 
மனிதர்களில் சிலர் அப்படிச்வெசால்வது சரி; 
அதில் நிPாPம் இருக்கலாம். இந்த மாஜி 
குடிகாரன் ஏன் இப்படிச் வெசால்கிறான்? இதில் 
என்ன நிPாPம் இருக்க முடியும்?’ என்று அவன் 
ஜேமல் மன்னார் சாமி என்பவன் சந்ஜேதகம் 
வெகாண்டு, ஒரு நாள் அவனுக்குத் வெதரிPாமல் 
அவதைனத் வெதாடர்ந்து வெசல்ல, அவனும் அவன் 
மதைனவி மகிழம்பூவும் ஒரு மதைலPடிவாரத்தில் 
சுற்று முற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட கள்ளச் 
சாராPம் காய்ச்சுவதைதக் கண்டு திடுக்கிட்டு, 
'அஜேPாக்கிPப் பPஜேல, இதற்குத்தான் 
மதுவிலக்தைக ரத்துச் வெசய்Pக் கூடாது என்று நீ 
வெசால்கிறாPா?' என்று உறுமிக் வெகாண்ஜேட 
அவதைன வெநருங்கி, ‘சாPம் வெவளுத்துப் 
ஜேபாச்சுப்பா, உன் சாPம் வெவளுத்துப்ஜேபாச்சு!’ 
என்று சிரிக்க, ‘ஸ், சத்தம் ஜேபாடாஜேத! இப்ஜேபாது 
இதில் வரும் வரும்படி ஜேவறு எதிலும் 
வருவதில்தைல. மது விலக்தைக ரத்துச் வெசய்து 



விட்டால் இந்த வரும்படிவெPல்லாம் 
அநிPாPமாக அரசாங்கத்துக்கல்லவா ஜேபாகும்? 
அப்புறம் நீயும் நானும் கஷ்டப்படாமல் நாலு 
காதைசக் கண்ணாஜேல பார்ப்பது எப்படி? 
ஜேவண்டுமானால் நீயும் எங்கஜேளாடு கூட்டுச் 
ஜேசர்ந்து வெகாள். எங்களுக்குக் கிதைடக்கும் வரும் 
படியில் உனக்கும் பங்கு தருகிஜேறாம். என் 
மதைனவி இங்ஜேக வந்து நமக்கு ஜேவண்டிP 
சாராPத்தைதக் காய்ச்சிக் வெகாடுக்கட்டும்; நாம் 
இருவரும் அதைத வெவளிஜேP வெகாண்டு ஜேபாய் 
விற்றுவிட்டு வரலாம்’ என்று வெசால்ல, ‘சரி' 
என்று அவனும் அவர்களுடன் கூட்டுச் ஜேசர்ந்து 
வெகாள்வானாயினன்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இவர்கள் மூவரும் கூட்டு 
விPாபாரம் வெசய்துவெகாண்டு வருங் காதைலயில, 
ஒரு நாள் இரவு மதுதைரPாகப்பட்டவன் 
தன்னுதைடP கூட்டாளிPான மன்னார்சாமிதைP 
அதைழத்துக்வெகாண்டு சாராPப் தைபயும் 
தைகயுமாகப் பதுங்கி பதுங்கி வெவளிஜேP வெசல்ல, 
சந்ஜேதகம் வெகாண்ட ஜேபாலீசார் அவர்கதைள 
மடக்கி என்ன வெவன்று பார்க்க, குட்டு 
வெவளிப்பட்டு அவர்கள் இருவரும் ஆறு மாதச் 



சிதைறத் தண்டதைனக்கு உள்ளாகி கம்பி 
எண்ணுவாராயினர்.

தனிPாக விடப்பட்ட மகிழம்பூ அதற்கு ஜேமல் 
கள்ளச் சாராPம் காய்ச்சப் பPந்து, வெவள்ளரிப் 
பிஞ்சு, ஜேவர்க்கடதைல முதலிPவற்தைற விற்கும் 
அங்காடிக் கூதைடக்காரிPாக மாறி வயிறு 
வளர்ப்பாளாயினள்.

இவள் இப்படி இருக்குங் காதைலயில், கள்ளத் 
ஜேதாணியில் இலங்தைகக்குச் வெசன்றிருந்த 
இவளுதைடP அண்ணனான அய்Pாமுத்து 
என்பவன், அங்ஜேக கால் ஊன்ற முடிPாமல் 
இங்ஜேக திரும்பி வர, அவனும் அவன் தங்தைக 
மகிழம்பூவும் ஜேசர்ந்து மறுபடியும் கள்ளச் சாராP 
விPாபாரத்தில் ஈடுபடுவாராயினர்.

இவர்கள் இருவரும் இப்படியிருக்க, 
விடுததைலPதைடந்து வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்த 
மதுதைர, இவர்கதைளச் சற்றுத் தூரத்தில் இருந்து 
பார்த்துவிட்டு, ‘ஜேபாச்சு, என் மானஜேம ஜேபாச்சு! 
மாற்றான் ஒருவன் என் மதைனவியுடன் 
இருப்பதா? அதைதப் பார்த்த பின் நான் அந்த 
வீட்டுக்குள் நுதைழவதா?’ என்று மனம் 



வெகாதித்துத் திரும்ப, ஒன்றும் புரிPாத 
மன்னார்சாமி, 'என்னப்பா, என்ன விஷPம்?’ 
என்று ஜேகட்க, 'அஜேதா பார்!’ என்று அவன் 
அவர்கதைளச் சுட்டிக்காட்ட, 'சரிதான், ஆறு 
மாதம்கூட அவளாஜேல தாங்க 
முடிPவில்தைலஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று 
இவனும் அவனுக்கு ஏற்றாற்ஜேபால் தாளம் 
ஜேபாடுவானாயினன்.

இதனால் மனம் உதைடந்த மதுதைர ஊருக்கு 
அப்பால் இருந்த ஏரிக்கதைரக்கு விடுவிடுவெவன்று
வெசன்று, அங்கிருந்த ஆலமரக் கிதைளவெPான்றில் 
தன்தைனத் தூக்கிட்டுக் வெகாண்டு வெதாங்க, அதைதக்
ஜேகள்விப்பட்ட அய்Pாமுத்து, ‘என்னாலல்லவா 
என் தங்தைகக்கு இந்தக் கதி?' என்ற தன்தைனயும் 
அஜேத மரத்தில் தூக்கிட்டுக் வெகாண்டு வெதாங்க, 
மகிழம்பூ, ‘என்னாலல்லவா அவர்கள் 
இருவருக்கும் இந்தக் கதி?' என்று தன்தைனயும் 
அங்ஜேகஜேP தூக்கிட்டுக்வெகாண்டு வெதாங்க 
முPல்வாளாயினள்.

அப்ஜேபாது அவள் வெகாஞ்சமும் எதிர்பாராத 
விதமாக அங்ஜேக ஓர் அதிசPம் நிகழலாயிற்று. 



அந்த அதிசPம் என்ன வெவன்றால், அங்ஜேக 
ஏற்வெகனஜேவ தூக்கிட்டுக் வெகாண்டிருந்த 
மதுதைரயும் அய்Pாமுத்தும் தங்கள் 
தூக்குக்கயிற்தைறத் தாங்கஜேள கழற்றி மரத்ஜேதாடு 
விட்டு விட்டுக் கீஜேழ குதிக்க, மகிழம்பூ விPப்ஜேப
உருவாய் அவர்கதைளப் பார்க்க, ‘வெமச்சிஜேனன் 
வெபண்ஜேண, வெமச்சிஜேனன்; நீஜேP என் மானத்தைதக் 
காத்த மதைனவி என்று அறிந்து உன்தைன நான் 
வெமச்சிஜேனன்!” என்று மதுதைர வெசால்ல, 'எல்லாம் 
மச்சானும் நானும் ஏற்வெகனஜேவ கலந்து வெசய்த 
ஏற்பாடு, தங்கச்சி! நாங்கள் மாட்டிக் 
வெகாண்டிருந்த தூக்குக் கயிறு 
உண்தைமயில் சுருக்குப் ஜேபாட்ட கயிறு அல்ல; 
வெகட்டி முடி ஜேபாட்ட கயிறு. இஜேதா பார்த்தாPா?'
என்று அய்Pாமுத்து அந்த முடிகதைள அவளுக்கு 
இழுத்து இழுத்துக் காட்டிச் சிரிக்க, 'எல்லாம் 
மாரிPாயியின் மகிதைம!' என்று மகிழம்பூ 
மகிழ்ந்து, மாரிPாயிதைP நிதைனத்துத் 
துதிக்கலாயினள் என்றவாறு.... என்றவாறு.... 
என்றவாறு......’

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘இவர்களில் Pார் புத்திசாலி?’ 



என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 
‘சந்ஜேதகவெமன்ன, மதுதைரதான்! 
ராவணனிடமிருந்த சீதைததைP அக்கினிப் 
பிரஜேவசம் வெசய்Pச் வெசால்லி ஏற்றுக் வெகாண்ட 
ராமதைனப்ஜேபால, தன்தைன விட்டு ஆறு மாதம் 
ஒதுங்கியிருந்த தன் மதைனவிதைPத் தூக்குக் 
கயிற்றில் கழுத்தைதக் வெகாடுக்கச் வெசால்லி 
ஏற்றுக்வெகாண்டு விட்டானல்லவா?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் 
ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது காண்க.... காண்க... 
காண்க.…



6. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

கிளிக் கதைத

விக்கிரமாதித்தன் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் 
வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
ஆறாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'மாணிக்கம், மாணிக்கம்' என்று 
ஒரு கிளி ஜே'ாசிPன் இருந்தான். அவனுக்கு இந்த
ஊர், அந்த ஊர் என்று இல்தைல; எல்லா ஊரும் 
அவன் ஊர்தான். தைகயில் கிளிக்கூண்தைடத் 
தூக்கிக் வெகாண்டு, ‘பட்சி 
ஜே'ாசிPம் பார்க்கதைலPா, பட்சி ஜே'ாசிPம்!' 
என்று அவன் ஊர் ஊராகத் வெதருத் வெதருவாகக் 
கால் வலிக்கும் வதைர சுற்றி வருவான். காதைல 
வலித்தால் ஏதாவது ஒரு மரத்தடிதைPப் பார்த்து 
உட்கார்ந்து, கதைடதைP விரித்துவிடுவான்.



அப்படி ஒரு நாள் அவன் ஒரு மரத்தடியில் கதைட 
விரித்து உட்கார்ந்து வெகாண்டிருக்குங் காதைலயில்,
அவனிடம் ஜே'ாசிPம் பார்க்க வந்த ஒருவன், 
'இன்தைறP தினசரிதைPப் பார்த்தீரா?' என்று 
ஜேகட்க, 'இல்தைலஜேP, என்ன விஜேசஷம்?' என்று 
ஜே'ாசிPம் வினாவ, வந்தவன் வெசான்னான்.

‘வடநாட்டில் Pாஜேரா ஒரு சிறுமி 
இருக்கிறாளாம்; அவள் தன்னுதைடP முற் 
பிறவிதைPப் பற்றிச் வெசால்கிறாளாம். அது 
உண்தைமதானா என்று அவதைளப் வெபற்றவர்கள் 
ஜேபாய்ப் பார்க்க, உண்தைமPாகஜேவ இருந்ததாம்!'

இதைதக் ஜேகட்டதும், 'பார்த்தீரா, பார்த்தீரா? முன் 
பிறவி வெபாய், பின் பிறவி வெபாய், அது வெபாய், 
இது வெபாய் என்வெறல்லாம் சிலர் 
வெசால்லிக்வெகாண்டு திரிகிறார்கஜேள, அவர்கள் 
இப்ஜேபாது என்ன வெசால்கிறார்களாம்?' என்று 
கிளி ஜே'ாசிPன் உற்சாகத்துடன் ஜேகட்க, 
‘அவர்கள் என்ன வெசான்னால் என்ன, 
உம்முதைடP கிளி ஜே'ாசிPம் வெபாய் என்று 
வெசால்லவில்தைலஜேP?’ என்று வந்தவன் ஜேகட்க, 
'அதைதயும் வெபாய் என்று வெசால்லித்தான் ஐPா, 



அவர்கள் என் பிதைழப்தைபக் வெகடுக்கிறார்கள்!' 
என்று அவன் வயிவெறரிந்து வெசால்ல, 
'கவதைலப்படாதீர்! என்தைனப் ஜேபால் இன்னும் 
பலர் நீர் வெசால்வதைத நம்பக் காத்திருக்கும்ஜேபாது,
உமக்கும் உம்முதைடP கிளிக்கும் ஒரு குதைறவும் 
வராது. இந்தாரும், காசு! திறந்து விடும், கிளிதைP;
அளந்து விடும் கதைததைP!’ என்று வந்தவன் 
மூன்று காதைச எடுத்து அவனிடம் வெகாடுக்க, 
அதைத வாங்கி மடியில் தைவத்துக்வெகாண்டு, 
அவன் கூண்தைடத் திறந்து கிளிதைP வெவளிஜேP 
விடுவானாயினன்.

கிளி எடுத்துக்வெகாடுத்த ஏட்தைட மாணிக்கம் 
ஒதைச நPத்ஜேதாடு ராகம் ஜேபாட்டுப் படித்துக் 
காட்ட, அதிலிருந்து தன்னுதைடP இறந்த காலம், 
நிகழ் காலம், எதிர் காலம் ஆக மூன்று 
காலங்கதைளயும் மூன்ஜேற காசு வெசலவில் 
முற்றிலும் வெதரிந்துவெகாண்ட திருப்திஜேPாடு 
வந்தவன் நதைடதைPக் கட்டுவானாயினன்.

அவன் வெகாடுத்து விட்டுப் ஜேபான மூன்று 
காசுகளில் முதல் ஜேவதைளPாக ஒரு காதைச 
எடுத்துப் பீடி வாங்கி, அதைத ஒசி வெநருப்பில் 



பற்ற தைவத்துக் வெகாண்டு மாணிக்கம் மீண்டும் 
வந்து மரத்தடியில் உட்கார, அப்ஜேபாது, 
‘எனக்கும் முக்காலமும் வெதரியும்!' என்ற Pாஜேரா 
வெசால்ல, ‘Pார் அது?” என்று மாணிக்கம் 
சுற்றுமுற்றும் பார்க்கலாயினன்.

‘நான்தான்!' என்றது அவனுதைடP கிளி.

‘நீPா! முன் பிறவியில் நீ என்னவா யிருந்தாய்?'

‘பூதைனPாயிருந்ஜேதன்!'

‘பூதைனPாகவா?'

'ஆமாம்; பூதைனPாயிருந்து கிதைடக்கிற 
கிளிகதைளவெPல்லாம் பிடித்துத் தின்றுவெகாண்ஜேட 
இருந்ததால், இந்தப் பிறவியில் என்தைனக் 
கிளிPாய்ப் பதைடத்து விட்டார், கடவுள்!'

‘நான் என்னவா யிருந்ஜேதன்?'

‘அந்தப் பூதைனதைP வளர்த்த எ'மானாயிருந்தீர்; 
அதனால் தான் இந்தப் பிறவியில் என்தைன 
வளர்க்கும் எ'மானா யிருக்கிறீர்!'



‘அதிசPமா யிருக்கிறஜேத, நீ வெசால்வது? 
அப்படிPானால் உன்னுதைடP எ'மானி 
இப்ஜேபாது எங்ஜேக இருக்கிறாள்?' என்று 
மாணிக்கம் ஜேகட்க, 'இங்கிருந்து ஏழு கிஜேலா 
மீட்டர் துரத்தில் இருக்கிறாள்!’ என்றது கிளி.

‘அவள் வெபPர் என்ன? இப்ஜேபாது என்ன வெசய்து 
வெகாண்டிருக்கிறாள்?'

‘மரகதம்; உம்தைமப்ஜேபாலஜேவ அவளும் கிளி 
ஜே'ாசிPம் வெசால்லிக் வெகாண்டிருக்கிறாள்!'

'இந்தப் பிறவியிலும் அவதைள நான் அதைடP 
முடியுமா? அது சாத்திPமா?’ என்று அவன் 
ஜேகட்க, 'முடியும்; இங்கிருந்து கிழக்ஜேக ஏழு 
கிஜேலாமீட்டர் தூரம் நடந்ஜேத வெசன்றால்!’ என்றது
கிளி.

அவ்வளவுதான்! அதற்குஜேமல் மாணிக்கம் 
தPங்கவில்தைல; தாமதிக்கவில்தைல. கிளிக் 
கூண்தைடத் தூக்கிக் வெகாண்டு கிழக்குத் திதைசதைP 
ஜேநாக்கி விடுவிடுவெவன்று நடக்க 
ஆரம்பித்துவிட்டான்.



மாணிக்கம் சரிPாக மூன்றதைர கிஜேலா மீட்டர் 
தூரம் வெசன்றதுதான் தாமதம், 'கிளி ஜே'ாசிPம் 
பார்க்கதைலPா, கிளி ஜே'ாசிPம்!' என்ற 'கிளிக் 
குரல்' அவன் காதில் விழுந்தது. ‘ஒருஜேவதைள 
அவளும் என்தைனத் ஜேதடி ஜேமற்ஜேக வருகிறாஜேளா,
என்னஜேவா?’ என்ற விPப்புடன் அவன் சுற்று 
முற்றும் பார்க்க, அவதைனப் ஜேபாலஜேவ தைகயில் 
கிளிக் கூண்டுடன் ஒரு ‘கிளிவெமாழிPாள்' 
அவனுக்கு எதிஜேர வந்து வெகாண்டிருந்தாள்!

‘என்ன ஆச்சச்சரிPம்!' என்றான் அவன், 
அவதைளப் பார்த்து.

‘என்ன ஆச்சச்சரிPம்!' என்றாள் அவளும் 
அவதைனப் பார்த்து.

‘உன் வெபPர் மரகதம்தாஜேன?' என்று அவன் 
அடக்க முடிPாத ஆவலுடன் ஜேகட்க, ‘ஆமாம்; 
உங்கள் வெபPர் மாணிக்கம்தாஜேன?' என்றாள் 
அவளும் அடக்க முடிPாத ஆவலுடன்.

'ஆமாம், என் வெபPதைர உனக்கு Pார் வெசான்னது?' 
என்று அவன் அவதைளக் ஜேகட்டான்.



‘என்னுதைடP கிளி!' என்று வெசால்லிவிட்டு, ‘என் 
வெபPதைர உங்களுக்கு Pார் வெசான்னது?' என்று 
அவள் அவதைனக் ஜேகட்டாள்.

‘என்னுதைடP கிளி!' என்றான் அவன்.

‘உங்கள் கிளியின் ஜேபச்தைசக் ஜேகட்டுத்தான் 
நீங்கள் என்தைனத் ஜேதடிக்வெகாண்டு கிழக்ஜேக 
வந்தீர்களா?' என்றாள் அவள்.

'ஆமாம்; நீ?' என்றான் அவன்.

‘நானும் என்னுதைடP கிளியின் ஜேபச்தைசக் 
ஜேகட்டுத்தான் உங்கதைளத் ஜேதடிக்வெகாண்டு 
ஜேமற்ஜேக வந்ஜேதன்!' என்றாள் அவள்.

அவன் சிரித்தான்; அவளும் சிரித்தாள்.

‘இனிஜேமல் நமக்கு ஒரு குழந்தைத 
பிறக்கஜேவண்டிPது தான் பாக்கி!' என்றான் 
அவன்.

'எதற்கு?' என்றாள் அவள்.

‘அழ!’ என்றான் அவன்.

இருவரும் ஜேசர்ந்து சிரித்தார்கள்!



இவர்கள் இப்படிச் சிரித்தார்கஜேளா இல்தைலஜேPா,
‘டும் டும், டுடும்!' என்றது அவன் தைகயில் 
இருந்த கிளி சிறகடித்து; ‘பீ, பீ, பிப்பீ!' என்றது 
அவள் தைகயில் இருந்த கிளியும் சிறகடித்து.

‘என்ன, அதற்குள் நீங்கள் இருவரும் ஜேமளம், 
நாதஸ் வரம் எல்லாம் வாசிக்க 
ஆரம்பித்துவிட்டீர்களா?’ என்றனர் இருவரும் 
ஏககாலத்தில்.

ஆமாம்; ஜேகாயிலுக்குப் ஜேபாங்கள், சீக்கிரம் 
ஏதாவது ஒரு ஜேகாயிலுக்குப் ஜேபாங்கள்!’ என்று 
இரண்டு கிளிகளும் ஏககாலத்தில் கூவின.

அப்படிஜேP இருவரும் அருகிலிருந்த ஒரு 
ஜேகாயிலுக்குச் வெசன்று தங்கள் கலிPாணத்தைத 
முடித்துக்வெகாண்டு வர, 'நாம் மட்டும் 
கலிPாணம் வெசய்துவெகாண்டால் ஜேபாதுமா? 
நமக்குக் கலிPாணம் வெசய்து தைவத்த நம்முதைடP 
கிளிகளுக்கும் கலிPாணம் வெசய்து தைவக்க 
ஜேவண்டாமா?' என்றாள் மரகதம்.

‘அவசிPம் வெசய்து தைவக்கஜேவண்டிPதுதான்’ 
என்றான் மாணிக்கம்.



உடஜேன தன் கூண்டிலிருந்த கிளிதைP எடுத்து 
அவன் கூண்டிலிருந்த கிளிஜேPாடு அவள் விட, 
இரண்டும் ஒன்ஜேறாடு ஒன்று கூடி மகிழ்வதற்குப் 
பதிலாகக் ‘கீ, கீ’ என்று கத்திக் வெகாண்ஜேட 
வெகாத்திக்வெகாண்டு சண்தைடயிட, ‘ஏன் 
சண்தைடயிடுகிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்கலாயினள்.

‘எனக்கு இந்த ஆண் வர்க்கத்தைதக் கண்டாஜேல 
பிடிக்காது!’ என்றது வெபண் கிளி.

‘எனக்கு இந்த வெபண் வர்க்கத்தைதக் கண்டாஜேல 
பிடிக்காது!’ என்றது ஆண் கிளி.

‘ஏன்?' என்று ஜேகட்டான் மாணிக்கம்.

‘வெசால்கிஜேறன், ஜேகளுங்கள்!’ என்று ஆண் கிளி 
வெசான்ன கதைதPாவது:

பீதாம்பரம், பீதாம்பரம் என்று ஒரு 
விற்பதைனPாளன் உண்டு. பிரபல மருந்து 
கம்வெபனி வெPான்றில் ஜேவதைல பார்த்து வந்த 
அவன், அடிக்கடி வெவளியூருக்குப் ஜேபாவ துண்டு. 
தன் மதைனவி பிஜேரமாவிடம் அவன் உயிதைரஜேP 
தைவத்திருந்தான். அவள் கண்ணில் நீர் வடிந்தால் 
அவன் கண்ணில் ரத்தம் வடியும். வெவளியூரில் 



இருக்கும்ஜேபாதுகூட அவன் அவதைள 
மறக்கமாட்டான். உள்ளுரில் கிதைடக்காத 
ஏதாவது ஒன்று வெவளியூரில் கிதைடத்தால் 
ஜேபாதும்; உடஜேன அதைத வாங்கி அவளுக்கு 
அனுப்பி தைவத்துவிட்டுத்தான் மறு ஜேவதைல 
பார்ப்பான். கடிதம் அஜேநகமாக ஒரு நாள்கூடத் 
தவறாமல் வரும். அந்தக் கடிதங்களில் வெவறும் 
காதல் வெமாழிகள் மட்டும் இருக்காது; அன்பு 
முத்தங்களும் ஆதைச முத்தங்களுமாக 
ஆயிரமாயிரம் முத்தங்கள் 
அடுக்கடுக்காக இருக்கும். அவன் 
அப்படிவெPல்லாம் இருந்தும் அவனுதைடP 
மதைனவி பிஜேரமாவுக்கு ஏஜேனா ஏகாம்பரம் 
என்பவனின் ஜேமல் வெகாள்தைள ஆதைச இருந்தது. 
பீதாம்பரம் ஊரில் இல்லாத சமPங்களில் அவள் 
ஏகாம்பரத்துடன் ஊர் சுற்றுவாள்; 
கடற்கதைரக்குப் ஜேபாவாள்; நடனம், நாடகம், 
சினிமா எல்லாவற்றிற்கும் ஜேபாவாள். 
கதைடசிPாக, அவதைனத் தன் வீட்டுக்ஜேக 
தைதரிPமாக அதைழத்துக் வெகாண்டு வந்து 
அவனுடன் வெகாஞ்சுவாள்; குலாவுவாள்; 
எல்லாம் வெசய்வாள்.



இவள் இப்படி இருக்குங் காதைலயில், ஒரு நாள் 
இரவு எதிர்பாராத விதமாகப் பீதாம்பரம் வந்து 
ஜேசர்ந்தான். ‘என்ன, இப்படித் திடீவெரன்று வந்து 
நிற்கிறீர்கள்?’ என்றாள் அவள், திடுக்கிட்டு.

‘உன்தைனப் பார்க்கஜேவண்டும், பார்த்துப் 
ஜேபசஜேவண்டும், ஜேபசிச் சிரிக்கஜேவண்டும்' என்று 
அவன் அவதைள அதைணத்துக் வெகாண்டு, 
‘வெரயிலில் வந்திருந்தால் நாதைளக் 
காதைலயில்தான் வந்திருக்க முடியும். அதுவதைர 
உன்தைனப் பார்க்காமலிருந்தால் எனக்குப் 
தைபத்திPஜேம பிடித்துவிடும்ஜேபால் இருந்தது; 
நான் வருவதற்கு முன்னால் ஸ்டாண்தைட 
விட்டுப் புறப்பட்டுவிட்ட பஸ்தைஸ விரட்டிப் 
பிடித்து ஏறி வந்ஜேதன். இஜேதா பார்த்தாPா, கால் 
முட்டியில் அடிகூடப் பட்டு விட்டது' என்று 
அவன் தன் 'வீரசாகச'த்தால் தனக்கு ஏற்பட்ட 
'விழுப்புண்'தைண அவளுக்குத் வெதாட்டுத் 
வெதாட்டுக் காட்டினான் .

அவஜேளா, ‘இது என்ன வெதால்தைல, இன்றிரவு 
நான் அவதைர வரச்வெசால்லி இருக்கிஜேறஜேன!' 
என்று ஏகாம்பரத்தைத நிதைனத்தவளாய், 'அப்படி 



என்ன அவசரம், ரா'ா! கிணற்றுத் தண்ணீதைர 
வெவள்ளமா வெகாண்டு ஜேபாய்விடும்?’ என்று 
அவன் ததைலதைP ஒர் 'அட்வான்ஸ் தடவு' தடவி, 
ஜேமஜேல என்ன வெசய்வவெதன்று 
ஜேPாசிப்பாளாயினள்.

‘என்ன ஜேPாசிக்கிறாய், பிஜேரமா?’ என்றான் 
பீதாம்பரம்.

‘ஒன்றுமில்தைல; இத்ததைன நாட்களுக்குப் பிறகு 
வந்திருக்கிறீர்கஜேள, என்ன சதைமத்துப் 
ஜேபாடலாம் என்று ஜேPாசிக்கிஜேறன்!’ என்றாள் 
அவள்.

‘இந்த ஜேநரத்திலாவது, உன்தைனச் சதைமக்க 
தைவத்து நான் சாப்பிடுவதாவது? வா, 'ாலிPாக 
வெவளிஜேP ஜேபாய்ச் சாப்பிட்டுவிட்டு வரலாம்’ 
என்று அவன் அவதைள ஓர் உPர்தர ஒட்டலுக்கு 
அதைழத்துச் வெசன்று, மாடிப் பூங்காவில் அமர்ந்து 
மனம் மகிழச் சாப்பிட்டு, இனிP பீடாதைவ 
எடுத்து வாயில் ஜேபாட்டு அதன் இன் சுதைவதைP 
அனுபவித்துக் வெகாண்ஜேட, ‘ஏழு வருஷத்து 
அரிப்பு என்று ஒர் ஏ கிளாஸ் படம் 
வந்திருக்கிறது; பார்த்துவிட்டுப் ஜேபாஜேவாமா?’ 



என்று கண் சிமிட்டிக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, ‘ஏன், 
இப்ஜேபாதிருக்கும் அரிப்பு ஜேபாதாதாக்கும்?’ 
என்று அவள் அந்த ஏகாம்பரத்துக்காக அதைதத் 
தட்டிக் கழித்துவிட்டு, அவதைன வெமல்ல 
வீட்டுக்கு அதைழத்துக்வெகாண்டு 
வருவாளாயினள்.

வீட்தைட அதைடந்ததும் படுக்தைகதைPத் தட்டிப் 
ஜேபாட்டு விட்டு, ‘வெகாஞ்சம் இருங்கள்; 
பாதைலPாவது காய்ச்சி எடுத்துக் வெகாண்டு 
வந்துவிடுகிஜேறன்!’ என்று அவள் அங்கிருந்த 
பாதைல எடுத்துக்வெகாண்டு அடுக்கதைளக்குத் 
தாவ, அவன் அதைதத் தடுத்து, 'ஜேவண்டாம், 
பிஜேரமா! அதைதயும் இன்று நான் பச்தைசPாகஜேவ 
குடித்துவிடுகிஜேறன்!' என்று அவள் தைகயிலிருந்த 
பாதைல வாங்கி 'மடக், மடக்'வெகன்று 
குடித்துவிட்டு, 'அப்பப்பா! அமுதம் ஜேபான்ற 
உன் தைகPால் இந்த அமுதமான பாதைல வாங்கிக் 
குடித்து எத்ததைன நாட்களாகி விட்டன!' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட வெசன்று கததைவப் 
'படா'வெரன்று சாத்தித் தாளிடுவானாயினன்.



அவஜேளா, 'பாவி! பாலில் இரண்டு தூக்க 
மாத்திதைரகதைளPாவது கலந்து வெகாடுக்கலாம் 
என்று பார்த்தால், அதற்கும் வழி இல்லாமல் 
வெசய்துவிட்டாஜேன!' என்று வெபாருமிக் வெகாண்ஜேட
அவனிடமிருந்து இன்னும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
தப்புவதற்காக ஜேரடிஜேPாதைவத் திருப்பி 
தைவப்பாளாயினள்.

‘நிறுத்து பிஜேரமா, நிறுத்து! இப்ஜேபாது எனக்கும் 
உனக்கும் இதைடஜேP Pார் இருந்தாலும், எது 
இருந்தாலும் எனக்குப் பிடிக்கஜேவ பிடிக்காது!' 
என்று அவன் வெவறி பிடித்தவன் ஜேபால் 
கத்துவானாயினன்.

‘ஜேரடிஜேPா கூடவா?’

'ஆமாம். இப்ஜேபாது நான் பாட ஜேவண்டும். நீ 
ஆட ஜேவண்டும்; நீ கடிக்க ஜேவண்டும், நான் 
துடிக்க ஜேவண்டும்; நான் கிள்ள ஜேவண்டும், நீ 
துள்ள ஜேவண்டும்...'

இவன் இப்படி அடுக்கிக்வெகாண்ஜேட ஜேபாக, 
இதைடயில் Pாஜேரா வந்து கததைவத் தட்ட, ‘இது 
எந்தக் கரடி, பூதை' ஜேவதைளயில்?’ என்று அவன் 



வெகாதித்து எழ, 'ஆத்திரப்படாதீர்கள்; 
Pாராயிருந்தாலும் இஜேதா நான் ஜேபாய் 
அவர்கதைள உடஜேன அனுப்பி தைவத்துவிட்டு 
வந்து விடுகிஜேறன்!’ என்று அவள் அவதைன ஓர் 
அமுக்கு அமுக்கி உட்கார தைவத்துவிட்டுப் 
பாய்ந்து வெசன்று கததைவத் திறந்து, அங்ஜேக நின்ற 
ஏகாம்பரத்துக்கு ‘ஸ், ஜேபசாஜேத!’ என்று 'ாதைட 
காட்டி, அவதைன அடுக்கதைளப் பக்கமாக ஒரு 
தள்ளுத் தள்ளி விட்டுவிட்டு, 'ஐஜேPா, திருடன்! 
ஐஜேPா, திருடன்!' என்று கத்ஜேதா கத்து என்று கத்த,
'எங்ஜேக பிஜேரமா, எங்ஜேக?’ என்று பதறிக் 
வெகாண்ஜேட அவன் வெவளிஜேP ஓடி வர, 'அஜேதா, 
என் கழுத்திலிருந்த தங்கச் சங்கிலிதைP 
அறுத்துக்வெகாண்டு அவன் ஓடுகிறான்!' என்று 
அவள் வெதருதைவக் காட்ட, 'ஆமாம், திருடன் 
கததைவத் தட்டிவிட்டா வருவான்?' என்று அவன் 
அப்ஜேபாதும் ஒரு சந்ஜேதகத்தைதக் கிளப்ப, 'நாம் 
தூங்குகிஜேறாமா, இல்தைலPா என்று 
வெதரிந்துவெகாள்வதற்காக அவன் கததைவத் 
தட்டியிருப்பான்; அதுகூடவா வெதரிPவில்தைல 
உங்களுக்கு?’ என்று அவள் அவதைன ஓர் இடி 
இடித்து, ‘ஓடுங்கள்; பிடியுங்கள்!’ என்ற அவதைன 



விரட்ட, 'இப்ஜேபாது தான் அது எனக்குத் 
வெதரிந்தது, கண்ஜேண!' என்று அசடு வழிPச் 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் வெதருவில் இறங்கி 
ஓடுவானாயினன்.

அவன் ததைல மதைறந்ததும் அடுக்கதைளயில் 
ஒளித்து தைவத்திருந்த ஏகாம்பரத்தைதப் பிடித்து 
இழுத்துக்வெகாண்டு வெவளிஜேP வந்து, 
‘இப்ஜேபாதும் நீங்களும் 'திருடன், திருடன்' என்று
கத்திக்வெகாண்ஜேட அவதைரத் வெதாடர்ந்து 
ஒடுங்கள்!’ என்று பிஜேரமா வெசால்ல, ‘ஏன்?’ என்று
அவன் ஒன்றும் புரிPாமல் ஜேகட்க, 'அதைத 
அப்புறம் வெசால்கிஜேறன்; இப்ஜேபாது ஓடுங்கள், 
சீக்கிரம்!’ என்று அவள் அவதைன விரட்ட, 
அவனும் ‘திருடன், திருடன்!' என்று 
கத்திக்வெகாண்ஜேட அவதைனத் வெதாடர்ந்து 
வெதருவில் இறங்கி ஓடுவானாயினன்.

அப்ஜேபாது ஜேராந்து வந்து வெகாண்டிருந்த 
ஜேபாலீசாரில் ஒருவன், 'திருடன், திருடன் என்று 
கத்தி Pாதைர ஏமாற்றப் பார்க்கிறாய், திருடா!’ 
என்று பீதாம்பரத்தைத மடக்கிப் பிடிக்க, 
'ஐதைPஜேPா! நான் திருடன் இல்தைல, ஐPா! 



வீட்டுக்காரன், சங்கிலிதைPப் பறி வெகாடுத்த 
வீட்டுக்காரன்! என்று அவன் பரிதாபமாக அலற, 
'எந்தத் திருடன்தான் இப்ஜேபாது தன்தைனத் 
'திருடன்' என்று ஒப்புக்வெகாள்கிறான்? 
எல்ஜேலாரும் தங்கதைள வீட்டுக்காரர்கள் 
என்றுதான் வெசால்லிக் வெகாள்கிறார்கள். நட, 
ஸ்ஜேடஷனுக்கு!' என்று அவர்களில் 
இன்வெனாருவன் அவன் கழுத்தில் தைக தைவத்துத் 
தள்ள, எங்ஜேக சங்கிலி?' என்று மற்வெறாருவன் 
அவதைனச் ஜேசாதித்துப் பார்த்து விட்டு, 'அதற்குள் 
டபாய்த்து விட்டாPா?' என்று அவன் கன்னத்தில்
அதைறP, அப்ஜேபாது அந்தப் பக்கமாக வந்த ஒரு 
ஜேபாலீஸ் லாரி பீதாம்பரத்தைத ஏற்றிக்வெகாண்டு 
ஸ்ஜேடஷதைன ஜேநாக்கிப் பறக்கலாயிற்று.

அதைதக் கண்டு அதிர்ந்துஜேபான ஏகாம்பரம், 
'அதற்கு ஜேமல் என்ன வெசய்வது?’ என்று 
வெதரிPாமல் அப்படிஜேP அPர்ந்து ஜேபாய் நிற்க, 
அவதைனத் வெதாடர்ந்து வந்த பிஜேரமா, ‘சனிPன் 
விட்டது; வாருங்கள், ஜேபாஜேவாம்!' என்று 
அவதைன அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய், 
அவனுடன் அன்றிரதைவ உல்லாசமாகவும் 
சல்லாபமாகவும் கழிப்பாளாயினள்!'



இப்படிPாகத்தாஜேன ஆண் கிளி தன் கதைததைPச் 
வெசால்லி முடித்து விட்டு, ‘இப்ஜேபாது 
வெசால்லுங்கள், வெபண்கதைள நம்பலாஜேமா?' 
என்று ஜேகட்டு, 'உனக்குத்தான் இந்த மாதிரி கதைத 
வெசால்லத் வெதரியுமா? எனக்கும் வெதரியும்!' என்று 
வெபண் கிளி வெசால்ல, 'எங்ஜேக வெசால்லு, 
பார்ப்ஜேபாம்?’ என்று மரகதம் ஜேகட்க, அது 
வெசான்ன கதைதPாவது:

‘காந்தி மகாதைனஜேP 'கண் கண்ட வெதய்வம்’ 
என்று ஜேபாற்றி வந்த கன்னி ஒருத்தி 
காஜேவரிப்பாக்கத்தில் இருந்தாள். அவள் வெபPர் 
கஸ்தூரி. ஒரு தாய்க்கு ஒரு மகளாகப் பிறந்திருந்த
அவளுக்கு நிதைறPச் வெசாத்து, சுகம் எல்லாம் 
இருந்தது. அவள் தந்தைத பர்மா மாப்பிள்தைள 
ஒருவனுக்குச் சீரும் சிறப்புமாக அவதைளக் 
கலிPாணம் வெசய்து தைவத்து விட்டுக் கண்தைண 
மூடிவிட்டார். வெகாஞ்ச நாட்கள் அவன் மாமனார்
வீட்டில் இருந்த பின், மதைனவிதைP அதைழத்துக் 
வெகாண்டு பர்மாவுக்குப் புறப்பட்டான். கப்பல் 
ஏறுவதற்காகச் வெசன்தைனக்கு வந்த அவர்கள், ஓர் 
ஓட்டலில் அதைற எடுத்துக் வெகாண்டு 
தங்கினார்கள். நதைக நட்டுகள் கப்பலில் வெசல்வது



அவ்வளவு நல்லதல்லவெவன்றும், அவற்தைற 
முதலில் 'இன்ஷ்யூர்' வெசய்து பர்மாவுக்கு 
அனுப்பிவிட்டால், அங்ஜேக ஜேபாய் நாம் வாங்கிக் 
வெகாள்ளலாவெமன்றும் அவன் வெசால்ல, அதைத 
நம்பி அவள் தான் அணிந்திருந்த நதைக 
நட்டுக்கதைளவெPல்லாம் கழற்றி அவனிடம் 
வெகாடுக்க, அவற்தைற வாங்கிக் வெகாண்டு 
வெவளிஜேP ஜேபான அந்தப் புண்ணிPவான் 
திரும்பஜேவ யில்தைல. அவள் அவனுக்காக ஒரு 
நாள் காத்திருந்தாள்; இரண்டு நாள் 
காத்திருந்தாள்; மூன்று நாட்களும் காத்திருந்தாள்.
அவன் வரவில்தைல; வரஜேவ இல்தைல. அக்கம் 
பக்கம் விசாரித்துப் பார்த்தஜேபாது, ‘பர்மா கப்பல் 
ஜேபாய் இரண்டு நாட்களாகிவிட்டஜேத?' என்று 
வெசால்ல, அதற்கு ஜேமல் வெசன்தைனயில் 
இருப்பதில் பிரஜேPாசனமில்தைல என்று அவள் 
காஜேவரிப்பாக்கத்துக்கு வருவாளாயினள்.

அவளுதைடP தாPார் ஒன்றும் புரிPாமல், 'அவர் 
எங்ஜேக கஸ்தூரி? நீ ஏன் தனிPாக வந்தாய்?' என்று
அவதைளக் ஜேகட்க, ‘அந்த அக்கிரமத்தைத 
உன்னிடம் எப்படிPம்மா, வெசால்ஜேவன்? அவரும்
நானும் பட்டணத்தில் உள்ள ஓர் ஓட்டலில் 



தங்கியிருந்ஜேதாம். நள்ளிரவில் Pாஜேரா இருவர் 
வந்து கத்திதைPக் காட்டி மிரட்டி, 
எங்களிடமிருந்த நதைக நட்டுக்கதைளயும் 
பணத்தைதயும் பறித்துக்வெகாண்டு 
ஓடிவிட்டார்கள். ‘அவர்கதைளப் பற்றிப் 
ஜேபாலீசில் புகார் வெசய்துவிட்டு வாருங்கள்; 
ஊருக்குப் ஜேபாஜேவாம்’ என்ஜேறன் நான். 'எந்த 
முகத்ஜேதாடு என்தைன நீ அங்ஜேக 
வரச்வெசால்கிறாய்? நீ ஜேவண்டுமானால் முதலில் 
ஜேபா; நான் பின்னால் வருகிஜேறன்' என்று 
வெசால்லி அவர் என்தைன மட்டும் ரயிஜேலற்றி 
அனுப்பி விட்டார்!' என்றும் 'அது தான் காந்தி 
வழி' என்று நிதைனத்து, அளந்து 
தைவப்பாளாயினள்.

அதைத நம்பி அவள் தாய் அவனுக்காக ஒரு மாதம்
காத்திருந்தாள்; இரண்டு மாதங்கள் 
காத்திருந்தாள்; மூன்று மாதங்களும் 
காத்திருந்தாள். அவன் வரவில்தைல; வரஜேவ 
இல்தைல.

எப்படி வருவான். பர்மாக்காரி ஒருத்தி 
அவனுக்கு அங்ஜேக ஆதைசநாPகிPாக இருந்தாள். 



அவளுக்காகஜேவ அவன் அடிக்கடி இந்திPாவுக்கு 
வந்து, வெபண்தைணப் வெபற்றவர்கள் Pாராவது 
ஏமாந்தால் அவர்களுதைடP வெபண்தைணக் 
கலிPாணம் வெசய்துவெகாண்டு, 'பர்மாவுக்கு 
அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாகிஜேறன்’ என்று 
பட்டணத்துக்கு வந்து, ஏதாவது வெபாய் வெசால்லி 
அவள்ஜேமல் இருக்கும் நதைக நட்டுக்கதைள 
வெPல்லாம் கழற்றிக் வெகாண்ட பின், அவதைள 
நடுத் வெதருவில் விட்டுவிட்டுப் பர்மாவுக்கு 
ஓடிவிடுவது வழக்கம். இது வெதரிPாத கஸ்தூரி, 
தன் அம்மாவுக்குத் வெதரிPாமல் அவனுக்கு 
எத்ததைனஜேPா கடிதங்கள் எழுதினாள். அவற்றில் 
ஒரு கடிதம் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. 
அதாவது, அவன் வெசய்து விட்டுப் ஜேபான 
அஜேPாக்கிPத்தனத்தைத அவள் தன் வீட்டில் 
வெசால்லவில்தைல என்று எழுதியிருந்த 
கடிதந்தான் அது. அதைத தைவத்துக் வெகாண்டு 
இன்வெனாரு முதைற அவதைள ஏமாற்றலாம் என்ற 
ஜேநாக்கத்துடன் அவன் மீண்டும் 
காஜேவரிப்பாக்கத்துக்கு வந்தான். 
ஜேபாலீசாதைரயும், ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷதைனயும் 
அதுவதைர சுற்றிச் சுற்றி வந்து வெகாண்டிருந்ததாக 



அவள் தாயிடம் அவன் கதைத கதைதPாக 
அளந்தான். ‘அது கிதைடக்கும்ஜேபாது 
கிதைடக்கிறது; அதற்காக நீங்கள் ஏன் அப்படி 
அதைலந்தீர்கள்?’ என்று அவள் மறுபடியும் தன் 
வெபண்ணுக்குப் ஜேபாட ஜேவண்டிP நதைக 
நட்டுக்கதைளவெPல்லாம் ஜேபாட்டு, அவனுடன் 
அவதைளக் கூட்டி அனுப்புவதற்கு ஜேவண்டிP 
ஏற்பாடுகதைளவெPல்லாம் வெசய்வாளாயினள்.

எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்து, மறுநாள் காதைல 
இருவரும் வெசன்தைனக்குப் புறப்படுவதாக 
இருந்தது. அதற்கு முதல் நாள் இரவு அவளுடன் 
கட்டிலில் உட்கார்ந்து வெகாண்டிருந்த அவன், 
'இம்முதைற இவதைளச் வெசன்தைனக்கு அதைழத்துக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் ஏமாற்றுவவெதன்பது அவ்வளவு 
எளிதல்ல; இங்ஜேகஜேP ஏமாற்றிவிட்டுச் 
வெசல்வதுதான் நல்லது!’ என்று துணிந்து, 
வெகாஞ்சம் பாக்குத் தூதைள எடுத்து அவள் வாயில்
ஜேபாட்டுவிட்டுச் சிரித்தான்; பதிலுக்கு அவளும் 
வெகாஞ்சம் பாக்குத் துதைள எடுத்து அவன் வாயில் 
ஜேபாட்டுவிட்டுச் சிரித்தாள். இவன் இரண்டு 
வெவற்றிதைலகதைள எடுத்து, அவற்றில் 
சுண்ணாம்ஜேபாடு வெகாஞ்சம் அபிதைனயும் கலந்து 



மடித்து அவள் வாயில் திணித்தான்; பதிலுக்கு 
அவளும் இரண்டு வெவற்றிதைலகதைள எடுத்துச் 
சுண்ணாம்பு தடவி மடித்து அவன் வாயில் 
திணித்தாள்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இவர்கள் இன்பலாகிரியில் 
மிதந்தவாறு தாம்பூலம் தரித்து முடிக்க, அபினின்
லாகிரியில் மPங்கி அவள் அப்படிஜேP 
அவன்ஜேமல் சாP, அதுதான் சமPவெமன்று 
அவள்ஜேமல் இருந்த நதைக நட்டுக்கதைள 
வெPல்லாம் கழற்றிக் வெகாண்டு அவன் வெமதுவாக 
அங்கிருந்து நழுவி, அன்றிரஜேவ வெசன்தைனக்கு 
விட்டான் சவாரி!

இதைத அறிPாத கஸ்தூரி ஒரு கனவு கண்டாள். 
அந்தக் கனவில் காந்தி மகான் ஜேதான்றி, 
'அப்பாவி வெபண்ஜேண! இம்முதைறயும் நீ 
ஏமாந்தாPா?' என்றார் தம் புகழ் வெபற்ற 
வெபாக்தைக வாய்ச் சிரிப்புடன்.

‘உங்கள் வழிதைPப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு 
ஏமாற்றம் ஏது, தாத்தா? 'தீதைம வெசய்பவதைனயும் 
ஜேநசி!' என்று நீங்கள் உங்களுதைடP 
வாழ்நாவெளல்லாம் வெசால்லவில்தைலPா? அந்த 



வழிதைPப் பின்பற்றி எனக்குத் தீதைம வெசய்த என் 
கணவதைர நான் மன்னித்து ஜேநசித்ஜேதன். 
அதற்காக என் அம்மாவிடம் ஒரு வெபாய்தைPயும் 
வெசான்ஜேனன். அதனால் அவர் திருந்தி, 
மறுபடியும் என்தைனத் ஜேதடி வந்தார். இஜேதா, 
நாதைளக்கு அவர் என்தைன அதைழத்துக்வெகாண்டு 
பர்மாவுக்குப் ஜேபாகப் ஜேபாகிறார்!’ என்றாள் 
அவள், குதூகலத்துடன்.

காந்தி மகான் சிரித்தார்; ‘ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?’ 
என்று ஜேகட்டாள் கஸ்தூரி.

‘அசட்டுப் வெபண்ஜேண! நான் ‘உண்தைம 
வெவல்லும்’ என்றுதாஜேன வெசான்ஜேனன்? ‘வெபாய் 
வெவல்லும்' என்று வெசால்லவில்தைலஜேP!' என்றார் 
காந்திஜி.

தான் வெசய்த தவறு அப்ஜேபாதுதான் வெதரிந்தது 
அவளுக்கு. கண் விழித்துப் பார்த்தாள்; 
கணவதைனக் காஜேணாம்.

அடுத்தாற்ஜேபால் தான் அணிந்திருந்த நதைக 
நட்டுக்கதைளப் பார்த்தாள்; அவனுடன் 
அவற்தைறயும் காஜேணாம்!



“ஐஜேPா, ஜேமாசம் ஜேபாஜேனஜேன!' என்று அவள் 
அலற, ‘என்னம்மா, என்ன நடந்தது!’ என்று 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அடுத்த அதைறயிலிருந்த 
அவள் தாய் விழுந்தடித்துக் வெகாண்டு அங்ஜேக 
ஒடி வந்து ஜேகட்க, அவளிடம் இம்முதைற 
உண்தைமதைPச் வெசான்னாள் கஸ்தூரி. 'அதைத 
இப்ஜேபாது வெசால்லி என்னடி, பிரஜேPாசனம்? 
அப்ஜேபாஜேத அல்லவா வெசால்லியிருக்க 
ஜேவண்டும்!' என்றாள் அவள்.

இப்படிPாகத்தாஜேன வெபண் கிளி தன் கதைததைPச் 
வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இப்ஜேபாது 
வெசால்லுங்கள். ஆண்கதைள நம்பலாஜேமா?’ என்று 
ஜேகட்க, ‘ஒர் உண்தைமதைP நீங்கள் இருவருஜேம 
மறந்துவிட்டீர்கள்!’ என்றான் மாணிக்கம், 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட.

‘அது’ என்ன உண்தைம?' என்று ஆண் கிளி 
ஜேகட்டது.

‘மனிதப் பிராணிகள்தான் அப்படிவெPல்லாம் 
வெசய்யுஜேம தவிர, மற்ற பிராணிகள் 
அப்படிவெPல்லாம் வெசய்வதில்தைல என்னும் 
உண்தைமதான் அது' என்று மாணிக்கம் வெசால்ல, 



அதனால் உச்சி குளிர்ந்த ஆண் கிளியும் வெபண் 
கிளியும் ஒன்ஜேறாடு ஒன்று குவாவி மகிழ, 
'ஆமாம், உங்களால் எப்படி முக்காலத்தைதயும் 
வெசால்ல முடிந்தது?' என்று ஜேகட்டாள் மரகதம்.

‘வெசால்வதைத நம்ப ஆளிருந்தால் எதைதத்தான் 
வெசால்ல முடிPாது? எல்லாவற்தைறயும் 
வெசால்லலாம். 'முன் பிறவியில் பூதைனPாக 
இருந்ஜேதன்’ என்ஜேறன் நான்; ‘இல்தைல' என்று 
உன் கணவரால் வெசால்ல முடிந்ததா? முடியும்? 
ஏவெனனில், நான் பூதைனPாக இருந்தது எனக்கும் 
வெதரிPாது; இவருக்கும் வெதரிPாது அல்லவா?' 
என்று கண் சிமிட்ட, 'அப்படிவெPன்றால் எங்கள் 
வெபPதைர எனக்குத் வெதரிPாமல் அவளுக்கும், 
அவளுக்குத் வெதரிPாமல் எனக்கும் நீங்கள் 
வெசான்னது எப்படி?’ என்று மாணிக்கம் ஜேகட்க, 
'அதுவா? ஒரு சமPம் நீங்கள் இருவரும் 
ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிPாமல் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால்
வெவளியூர் பஸ் ஒன்றில் பிராPணம் வெசய்து 
வெகாண்டிருந்தீர்கள். அப்ஜேபாது உங்கள் 
காலடிகளுக்குக் கீஜேழ இருந்த நாங்கள் அதைதத் 
வெதரிந்து வெகாண்ஜேடாம். வெதரிந்து வெகாண்டஜேதாடு
மட்டுமல்ல; அங்ஜேகஜேP ஒருவதைர ஒருவர் 



காதலிக்கவும் வெசய்ஜேதாம். அந்தக் காதல் 
நிதைறஜேவற நாங்கள் அப்படி ஒரு கதைத கட்டி 
விட, அது 'காக்காய் உட்காரப் பனம்பழம் 
விழுந்ததுஜேபால் பலித்துவிட்டது!’ என்றது ஆண்
கிளி.

‘இதற்கு முன் காதலித்த நீங்களா இப்ஜேபாது 
இப்படிச் சண்தைடயிட்டுக் வெகாண்டீர்கள்?’ 
என்றாள் மரகதம்.

‘ஊடல் இல்லாத காதலும் ஒரு காதலா? சர்க்கதைர
இல்லாத காபி ஜேபாலல்லவா இருக்கும் அது!’ 
என்றது வெபண் கிளி.

இதைதக் ஜேகட்டதும் மரகதம், 'ஜேகட்டீரா 
கதைததைP?’ என்று மாணிக்கத்தின் பக்கம் 
திரும்ப, 'ஜேகட்ஜேடன், ஜேகட்ஜேடன்!' என்று அவன் 
சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவள்ஜேமல் சாP, 
'ஆரம்பித்து விட்டீர்களா, அதற்குள்?’ என்று 
அவள் அவதைனப் பிடித்து அப்பால் தள்ள, 
‘காதல் ஜேபாய் இங்ஜேகயும் ஊடல் 
வந்துவிட்டதுஜேடாய்!' என்று கூவிக்வெகாண்ஜேட 
கிளிகள் இரண்டும் சிரித்து மகிழ்வதற்குப் 
பதிலாகச் சிறகடித்து மகிழலாயின.'



பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘ஆண்கள் நல்லவர்களா, 
வெபண்கள் நல்லவர்களா?' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘இரு திறத்தாரிலும் 
நல்லவர்களும் உண்டு. வெகட்டவர்களும் உண்டு' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
மீண்டும் அவரிடமிருந்து தப்பி, முருங்தைக 
மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க.... 
காண்க.... காண்க...…



7. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

காவற்காரன் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் 
ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு 
வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன ஏழாவது 
கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'காதர், காதர்' என்று ஒரு 
காவற்காரன் இருந்தான். ராணுவத்திலிருந்து 
ஓய்வு வெபற்று வந்திருந்த அவன் நல்ல பலசாலி; 
சுறுசுறுப்பு மிக்கவன். எல்லாவற்தைறயும் விட 
நம்பிக்தைகPானவன்; உண்தைமPானவன்.

இளம் வெதாழிலதிபர் ஒருவர் அவதைனத் தம் 
வீட்டுக்கு இரவு காவற்காரனாகப் 
ஜேபாட்டிருந்தார். ஒரு நாள் இரவு ஜேநரம் கழித்து 
வந்த அவர், ஏவெழட்டு முதைற 'ஹாரன்’ அடித்தும்,



காதர் ஜேகட்தைடத் திறந்து விடாமல் ஏஜேதா 
ஜேPாசித்தது ஜேPாசித்தபடி, ததைலயில் தைகதைP 
தைவத்துக் வெகாண்டு உட்கார்ந்திருந்தான். 
வந்துவிட்டது ஜேகாபம் முதலாளிக்கு. காதைர 
நிறுத்திவிட்டு இறங்கிப்ஜேபாய் அவதைனப் 
பிடித்து ஓர் உலுக்கு உலுக்கி, ‘என்ன, 
தூங்குகிறாPா?' என்று அதட்டலானார்.

‘இல்தைல, எ'மான்! என் வாழ்க்தைகயில் இன்று 
எனக்கு ஒரு வெபரிP ஜேசாததைன! காலத்ஜேதாடு 
கலிPாணம் வெசய்து தைவக்காததால், ஜேநற்றிரவு 
என் வெபண் ஒருத்தி Pாஜேரா ஒருவனுடன் 
ஓடிவிட்டாள். அதைத நிதைனத்துத்தான் இப்ஜேபாது
நான் துக்கப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்ஜேதன்’ என்று 
கண்ணில் நீருடன் அவன் வெசால்வானாயினன்.

‘அந்தத் துக்கத்தைத வெPல்லாம் இனிஜேமல் நீ உன் 
வீட்டிஜேலஜேP மூட்தைட கட்டி தைவத்துவிட்டு 
வந்துவிடு; இங்ஜேக எடுத்துக்வெகாண்டு வராஜேத!' 
என்று முதலாளி விதைறப்புடன் வெசால்லிவிட்டுக் 
ஜேகட்தைடத் தாஜேம திறந்துவெகாண்டு மீண்டும் 
காரில் ஏறி உட்கார்ந்து, உள்ஜேள வெசல்வாராயினர்.



மறு நாள் இரவு; ஜேநற்று நடந்த தவறு இன்றும் 
நடந்து விடக் கூடாஜேத என்பதற்காகக் காதர் 
ஜேவவெறான்தைறப் பற்றியும் நிதைனக்காமல், 
முதலாளிதைPயும், முதலாளியின் கார் ஹாரன் 
சத்தத்தைதயும் மட்டுஜேம நிதைனத்தவாறு 
ஜேகட்டுக்கருஜேக உட்கார்ந்திருப்பானாயினன்.

அன்றும் ஜேநரம் கழித்து வந்த முதலாளி, தம்தைமக்
கண்டதும் எழுந்து ஜேகட்தைடத் திறந்து 
விட்டுவிட்டு நின்ற காததைர ஜேநாக்கி, 
''ாக்கிரதைத! இன்றிலிருந்து நம்முதைடP 
கம்வெபனியின் வெதாழிலாளிகளில் ஒரு 
பகுதியினர் ஜேவதைலநிறுத்தம் 
வெசய்திருக்கிறார்கள். அவர்களில் Pாராவது 
இங்ஜேக வரக்கூடும்; உள்ஜேள விடாஜேத!' என்று 
எச்சரித்துவிட்டுச் வெசல்வாராயினர்.

அவர் வெசன்ற சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் 
சதைமPற்காரன் வந்து, 'காதர் எனக்கு ஓர் உதவி 
வெசய்P முடியுமா?’ என்று அவதைனக் 
ஜேகட்பானாயினன்.

‘என்ன உதவி?’ என்று காதர் ஜேகட்க, ‘இன்று நான்
அவசிPம் சினிமாவுக்குப் ஜேபாக ஜேவண்டும்; 



உள்ஜேளயும் வெகாஞ்சம் பார்த்துக் வெகாள்கிறாPா?' 
என்று சதைமPற்காரன் ஜேகட்பானாயினன்.

'ஜேபாயும் ஜேபாயும் இன்றுதானா சினிமாவுக்குப் 
ஜேபாக ஜேவண்டும்? அம்மா ஜேவறு ஊரில் 
இல்தைலஜேP! அவர்கள் வந்த பிறகாவது 
ஜேபாகக்கூடாதா?’ என்று காதர் ஜேகட்க, 
‘என்தைறக்குத்தான் இங்ஜேக ஒழிகிறது? இது எம். 
ஜி. ஆர். படம், காதர்! முதல் தடதைவ 
வந்தஜேபாஜேத பார்க்க ஜேவண்டுவெமன்று 
நிதைனத்ஜேதன்; முடிPவில்தைல. இப்ஜேபாது 
இரண்டாவது தடதைவPாக வந்திருக்கிறது. 
இன்றுதான் கதைடசி நாள்; ஜேபானால் 
எப்வெபாழுது வருஜேமா, என்னஜேவா? வெகாஞ்சம் 
பார்த்துக் வெகாள்; எ'மான் இன்று வெகாஞ்சம் 
‘ஓவ'ராகத் 'தண்ணி' ஜேபாட்டிருக்கிறார். 
அஜேநகமாக அவர் நடுஜேவ எழுந்து குரல் 
வெகாடுக்க மாட்டார். தப்பித் தவறிக் வெகாடுத்தால்,
'சினிமாவுக்குப் ஜேபாயிருக்கிறான்’ என்று 
வெசால்லிவிடாஜேத! அவர் எப்ஜேபாது 
ஜேகட்கிறாஜேரா அப்ஜேபாது, ‘இப்ஜேபாதுதான் 
இஜேதா வருகிஜேறன் என்று வெசால்லிவிட்டு 
வெவளிஜேP ஜேபானான்' என்று வெசால்; அதற்குள் 



நான் வந்து விடுஜேவன். என்ன, வரட்டுமா?’ 
என்று காதரின் பதிலுக்குக் கூடக் 
காத்திருக்காமல் அவன் நதைடதைPக் 
கட்டுவானாயினன்.

‘திருட்டுப் பPல்! அந்த ஜேவதைலக்காரி 
விசாலத்தைத சினிமாக் வெகாட்டதைகக்கு வெவளிஜேP
இன்றிரவு தனக்காகக் காத்திருக்கும்படி இவன் 
அவளிடம் வெசால்லிPனுப்பியிருப்பது எனக்குத் 
வெதரிPாவெதன்று நிதைனத்துக் வெகாண்டிருக்கிறான்!
ம், நடக்கட்டும், நடக்கட்டும்!' என்று வெபாருமிP 
காதர், ‘எ'மான் இன்று வெகாஞ்சம் 'ஓவ'ராகத் 
'தண்ணி' ஜேபாட்டிருக்கிறாராம். என்ன 
ஆகப்ஜேபாகிறஜேதா, என்னஜேவா? அஜேர, அல்லா!’ 
என்று தன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து 
குல்லாதைPக் கழற்றி மடியின் ஜேமல் தைவத்துக் 
வெகாண்டு, ததைலதைP இரு தைகPாலும் 'வெசாறி, 
வெசாறி' என்று வெசாறிந்து வெகாள்வானாயினன்.

அப்ஜேபாது ‘வெதாப்’ என்ற சத்தம் காதில் விழ, 
காதர் சட்வெடன்று குல்லாதைP எடுத்துத் ததைலயில்
தைவத்துக் வெகாண்டு சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, 
பங்களாவின் பின்புறத்து மதிற் சுவதைரத் தாண்டி 



உள்ஜேள குதித்த கரிP உருவம் ஒன்று, தைகயில் 
உருவிP கத்தியுடன் மாடிப்படி இருக்கும் 
வராந்தாதைவ ஜேநாக்கி வெமல்ல முன்ஜேனறிக் 
வெகாண்டிருப்பதைதக் கண்டு திடுக்கிட்டு, 'வரஜேவ 
வந்தாஜேன, இன்னும் வெகாஞ்ச ஜேநரத்துக்கு 
முன்னாலாவது வந்திருக்கக் கூடாதா? 
சதைமPற்காரன் சினிமாவுக்குப் ஜேபான 
பிறகுதானா இவன் வந்து ஜேசர ஜேவண்டும்? 
இப்ஜேபாது நான் என்ன வெசய்ஜேவன்? வாசதைலப் 
பார்ப்ஜேபனா, வராந்தாதைவப் பார்ப்ஜேபனா? 
வராந்தாதைவ விட்டால் அந்தப் பPல் ஜேமஜேல ஏறி
விடுவான்ஜேபால் இருக்கிறது; வாசதைல விட்டால்
Pாராவது உள்ஜேள நுதைழந்து விடுவார்கள் ஜேபால் 
இருக்கிறது! என்ன வெசய்Pலாம்? ஜேPாசிக்கக்கூட 
ஜேநரம் இல்தைலஜேP! தைகயில் உருவிP கத்தியுடன் 
வெசல்லும் இவனுதைடP ஜேநாக்கம் 
என்னவாயிருக்கும்? திருடுவதாயிருக்குமா, 
அல்லது மாடியில் படுத்துத் தூங்கிக் 
வெகாண்டிருக்கும் எ'மாதைனக் குத்திக் 
வெகால்வதாயிருக்குமா? ஐஜேPா! அப்படி ஏதாவது 
ஜேநர்ந்துவிட்டால் நான் இங்ஜேக 
காவற்காரனாயிருந்து என்ன பிரஜேPாசனம்?' 



என்று பலவாறாக நிதைனத்தபின் துணிந்து, 
‘வந்தது வரட்டும்' என்று வாசற் கததைவச் 
சாத்திக்வெகாண்டு, வெமல்ல வராந்தாதைவ ஜேநாக்கி 
நகருவானாயினன்.

நடந்தால் சத்தம் ஜேகட்குமல்லவா? அந்தச் 
சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு அவன் ஓடிவிடலாமல்லவா? 
ஓடிவிட்டால் நல்லது தான். ஆனால் ஓடுபவன் 
சும்மா ஓடுவாஜேனா, எ'மாதைனக் குத்திவிட்டு 
ஓடுவாஜேனா?......

எதற்கும் கீஜேழ இருந்தபடி ஜேமஜேல இருக்கும் 
எ'மானுக்கு ஒரு குரல் வெகாடுத்துப் 
பார்ப்ஜேபாமா?.....

இது என்ன தைபத்திPக்காரத்தனம்? அந்தச் 
சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு மட்டும் அவன் 
ஓடமாட்டானா?.....

ஆமாம், இத்ததைன முன்வெனச்சரிக்தைகஜேPாடு 
வெசல்கிஜேறாஜேம, தான் வாசலில் நிற்பது 
அவனுக்குத் வெதரிPாமலா இருந்திருக்கும்? அது 
வெதரிந்துதாஜேன அவன் முன் பக்கமாக வராமல் 
பின் பக்கமாக வந்திருக்கிறான்?......



இப்படி நிதைனத்த காதர் 'விடுவிடு' வெவன்று 
நடப்பானாயினன். அப்ஜேபாது....

தட், தட்!...

படி ஏற ஆரம்பித்துவிட்டான், பPல்!

பாழும் படியும் மரப்படிPாகவல்லவா 
இருக்கிறது? தானும் இப்ஜேபாது அவதைனத் 
வெதாடர்ந்து ஏறினால் சத்தம் ஜேகட்குஜேம, என்ன 
வெசய்Pலாம்?...

தட், தட், தட், தட்!.....

சரி, இவன் முதலில் ஜேமஜேல ஏறட்டும். எ'மான் 
உள்ஜேள தாளிட்டுக் வெகாண்டுதான் தூங்குவார்; 
இவன் 'ன்னல் வழிPாக உள்ஜேள 
நுதைழவதற்குள் ஒஜேர பாய்ச்சலில் இவதைனப் 
பாய்ந்து பிடித்துவிடலாம்.....

இந்தத் தீர்மானத்துடன் மாடிப் படிக்குக் கீஜேழ 
காதர் பதுங்கிக் வெகாண்டிருந்தஜேபாது, ஜேமஜேல 
எரிந்து வெகாண்டிருந்த ஒஜேர விளக்கும் 
அதைணந்து-இல்தைல, அதைணக்கப்பட்டு, எங்கும் 
‘கும்' வெமன்று இருள் சூழலாயிற்று.



அதிலிருந்து ஆசாமி ஜேமஜேல ஜேபாய்விட்டான் 
என்பதைத அறிந்த காதர், இரண்ஜேட எட்டில் 
மாடிதைP எட்டிப் பிடிக்க, அவன் காலடிச் 
சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு அந்தக் கரிP உருவம் 
அவதைனத் திரும்பிப் பார்க்க, அதன்ஜேமல் ஒஜேர 
பாய்ச்சலில் பாய்ந்து அதனிடமிருந்த கத்திதைP 
அவன் முதலில் பிடுங்கி எறிP 
முPல்வானாயினன்.

ஜேபார், ஜேபார், உக்கிரமான ஜேபார்!

இருவரும் கட்டிப் புரண்டார்கள்; 
உருண்டார்கள்; எழுந்தார்கள்!

மீண்டும் ஒருவர் ஜேமல் ஒருவர் பாய்ந்தார்கள்; 
கட்டிப் புரண்டார்கள்; உருண்டார்கள்; 
எழுந்தார்கள்!

இத்ததைன ஜேபாராட்டம் இங்ஜேக நடக்கிறஜேத, 
அந்த எ'மானின் தூக்கம் வெகாஞ்சமாவது 
கதைலந்தது என்கிறீர்களா? அதுதான் இல்தைல!

எப்படிக் கதைலயும்? அந்த மனுஷன்தான் இன்று 
வெகாஞ்சம் 'ஓவ' ராகத் 'தண்ணி' 
ஜேபாட்டிருக்கிறார் என்று சதைமPற்காரன் 



வெசான்னாஜேன. எதற்கும், ‘உதவி, உதவி!' என்று 
இரண்டு குரல்கள் வெகாடுத்துப் பார்ப்ஜேபாமா?....

அட, சீ! ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன்-இவதைனச் 
சமாளிக்க முடிPாமலா 'உதவி, உதவி' என்று 
கத்துவது?.....

அவமானம்! தனக்கு மட்டுமல்ல; தான் 
இருந்துவிட்டு வந்த ராணுவத்துக்கும் 
அவமானம்!.....

இந்த அவமானத்தால் ஒரு கணம் குன்றிப்ஜேபான 
காதர், மறு கணம் ஜேவங்தைகதைPப் ஜேபால் அந்தக் 
கரிP உருவத்தின் ஜேமல் பாய்ந்து, அதனிடமிருந்த
கத்திதைPப் பிடுங்கி அப்பால் எறிந்துவிட்டு 
விளக்தைகப் ஜேபாட, ஆச்சரிPமாவது ஆச்சரிPம், 
அங்ஜேக அவனுதைடP முதலாளி சிரித்தபடி நின்று
வெகாண்டிருப்பாராயினர்!

‘நீங்களா எ'மான்?' என்றான் காதர்.

'ஆமாம், நாஜேனதான்! உன் ஜேமலிருந்த சந்ஜேதகம் 
இப்ஜேபாதுதான் தீர்ந்தது எனக்கு. நீ 
உண்தைமPானவன்; ஜேPாக்கிPமானவன்; 
உயிருக்குத் துணிந்து நீ என்தைனக் 



காப்பாற்றுவதற்காகச் வெசய்த வீரசாகஸம் 
என்னால் என்றுஜேம மறக்க முடிPாதது. இந்தா, 
இந்த நூறு ரூபாதைP இப்ஜேபாதைதக்கு தைவத்துக் 
வெகாள். அடுத்த மாதத்திலிருந்து சம்பளத்தில் 
பத்துரூபா கூட்டித் தரச் வெசால்கிஜேறன். என்ன, 
சந்ஜேதாஷம்தாஜேன?' என்று முதலாளி ஜேகட்க, 
‘இல்தைல, எ'மான்; என்ஜேமஜேல உங்களுக்கு 
எப்ஜேபாது சந்ஜேதகம் வந்து விட்டஜேதா, அதற்குப் 
பின் நான் இங்ஜேக இருக்க விரும்பவில்தைல, 
எ'மான்! நான் வஜேரன், எனக்கு உத்தரவு 
வெகாடுங்கள்!' என்று தன்தைன ஆச்சரிPத்தில் 
ஆழ்த்திP எ'மாதைனத் தானும் ஆச்சரிPத்தில் 
ஆழ்த்திவிட்டு, அவன் நதைடதைPக் 
கட்டுவானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘இவர்களில் Pார் வெசய்தது சரி? 
எ'மான் வெசய்தது சரிPா, ஏவலாளன் வெசய்தது 
சரிPா?' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 
'இருவர் வெசய்ததும் சரிPல்ல!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 



முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...…



8. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

கலிPாணராமன்கள் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் 
ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு 
வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன எட்டாவது 
கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! தைகயில் ஜேபாதுமான 
காசில்லாதஜேபாது ஒரு கப் காபிதைP வாங்கி, 
இருவர் அதைதப் பங்கு ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
குடிப்பதில்தைலPா? அந்த மாதிரிக் குடித்துக் 
குடித்ஜேத இதைணபிரிPாத நண்பர்களாகிவிட்ட 
இருவர் இந்தச் வெசன்தைனமா நகரிஜேல உண்டு. 
அவர்களில் ஒருவன் வெபPர் மட்டுமல்ல; 
இருவரின் வெபPருஜேம ‘கலிPாணராமன்’ 
என்பதாக இருந்தது. இதனால் அவர்களுக்குத் 
வெதரிந்தவர்கள் Pாராவது அவர்கதைள கூப்பிட 



ஜேநர்ந்தால், ‘கலிPாணராமன் நம்பர் 1, 
கலிPாணராமன் நம்பர் 2' என்று கூப்பிட்டு 
வந்தார்கள். என்னதான் நம்பர் ஜேபாட்டுக் 
கூப்பிட்டாலும் சில சமPம் அது குழப்பத்தில் 
வந்து முடிPஜேவ, 'இந்தக் குழப்பத்திலிருந்து மீள 
வழிஜேP கிதைடPாதா?' என்று கலிPாணராமன் 
நம்பர் 1 ஜேPாசிப்பானாயினன். அதுகாதைல 
கலிPாணராமன் நம்பர் 2 திடீவெரன்று தீவிரத் 
தமிழ்ப்பற்றுக்கு உள்ளாகித் தன் வெபPதைர 
'மணவழகன்’ என மாற்றி தைவத்துக்வெகாண்டு 
வர, அது கண்டு ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியும், 
இன்வெனாரு பக்கம் விPப்பும் வெகாண்ட 
கலிPாணராமன் நம்பர் 1, 'என்ன, இப்படித் 
திடீவெரன்று?' எனக் ஜேகட்க, ‘எல்லாம் தமிழ் 
வாழத்தான்!' என மாஜி கலிPாணராமனான - 
தப்பு, முன்னாள் கலிPாண ராமனான 
மணவழகன் பதிலுதைரப்பானாயினன்.

‘அது வெதரிPாதா எனக்கு, உண்தைமதைPச் 
வெசால்லப்பா?' என்று கலிPாணராமன் கண்ணால்
சிரித்துக் வெகாண்ஜேட கடாவ, 'தமிழ் வாழ்ந்தால் 
நானும் வாழ்ஜேவன்; நான் வாழ்ந்தால் தமிழும் 
வாழும்!' என்று மணவழகன் அப்ஜேபாதும் 



இடக்கரடக்கலாக மறுவெமாழி வெசால்ல, 
'வெகாஞ்சம் புரியும்படிPாகத்தான் வெசால்ஜேலன்?' 
எனக் கலிPாணராமன் மீண்டும் 
ஜேகட்பானாயினன்.

அதற்கு ஜேமல் உண்தைமதைP மதைறக்க 
விரும்பாமல், ‘இப்ஜேபாது அதில்தானப்பா, நல்ல 
காசு! என்று மணவழகன் அவன் காஜேதாடு 
காதாகச் வெசால்ல, 'காரிPவாதிக்குக் 
கண்டவெதல்லாம் காசுதாஜேன?' என்று 
கலிPாணராமன் ஒரு 'புதுவெமாழி'தைP உதிர்க்க, 
அதைதக் ஜேகட்டு அவன் அப்படிஜேP அசந்து ஜேபாய்
நிற்பானாயினன்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இவர்களுதைடP 'வெபPர் 
மாற்றும் படலம்' நடந்து முடிP, ஒரு நாள் 
கலிPாணராமனாகப் பட்டவன் மணவழகதைன 
ஜேநாக்கி, ‘எனக்கு ஓர் உபகாரம் வெசய்வாPா?' என 
வினவ, 'என்ன உபகாரம்?' என மணவழகன் 
ஜேகட்பானாயினன்.

‘ஜேகாPமுத்துாரில் ஒரு குட்டி மில் முதலாளி 
இருக்கிறாராம். அவருக்கு ஒஜேர ஒரு வெபண்ணாம்.
வெபPர் வெபாற்வெகாடிPாம். அவளுக்காக 



அவளுதைடP மாமா ஆனந்த மூர்த்தி இங்ஜேக 
வந்து என்தைனப் பார்த்துவிட்டுப் ஜேபானார். 
அவருக்கு என்தைனப் பிடித்துவிட்டது. 'ாதகம் 
பார்த்தார்; அதுவும் வெபாருந்தி விட்டது. 
வெபண்தைண உங்களுக்குப் பிடித்துவிட்டால் 
கலிPாணம் உடஜேன தைவத்துக்வெகாண்டு 
விடலாம் என்றார். தாய் தந்தைதPற்ற எனக்ஜேகா 
ஓர் அனாதைத ஜேபால் வெசன்று அவதைளப் பார்க்க 
என்னஜேவா ஜேபாலிருந்தது; வெகாஞ்சம் 
ஜேPாசித்ஜேதன். அதைத ஜேவறு விதமாக நிதைனத்துக் 
வெகாண்டு விட்ட அவர், 'நீங்கள் எதற்கும் 
ஜேPாசிக்க ஜேவண்டாம். தைகயில் வெராக்கமாக 
இருபத்தைதPாயிரம் வெகாடுத்துவிடுகிஜேறாம். 
இன்னும் ஓர் இருபத்தைதPாயிரத்துக்கு நதைக 
நட்டுக்கள் ஜேபாடுகிஜேறாம். இதைவ தவிர, சீர் 
வரிதைசகள் ஜேவண்டிP மட்டும் வெசய்கிஜேறாம். 
கலிPாணத்தைதக் ஜேகாPமுத்தூரிஜேலஜேP தைவத்துக் 
வெகாண்டு விடலாம். நீங்கள் விரும்பினால் 
இங்ஜேக பார்க்கும் ஜேவதைலதைPக்கூட ராஜீனாமா 
வெசய்துவிட்டு, அங்ஜேக உள்ள எங்கள் மில்லுக்கு 
மாஜேன'ராக வந்துவிடலாம்' என்று 
என்னவெவல்லாஜேமா வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட 



ஜேபானார். அதற்கு ஜேமல் அந்த இடத்தைத 
விடக்கூடாது என்று நிதைனத்த நான், அவரிடம் 
ஒரு வெபாய் வெசரன்ஜேனன். ‘எனக்கு ஓர் அண்ணன் 
இருக்கிறார். பிரம்மசாரிP விரதத்தைத 
ஜேமற்வெகாண்டிருக்கும் அவர், வெராம்ப நாட்களாக 
என்தைனPாவது கலிPாணம் வெசய்து 
வெகாள்ளுமாறு வற்புறுத்திக் வெகாண்டிருக்கிறார். 
அவதைர ஜேவண்டுமானால் அனுப்பி 
தைவக்கிஜேறன். அவர் வந்து வெபண்தைணப் பார்த்து,
‘சரி' என்று வெசால்லிவிட்டால் எனக்கும் சரிஜேP!' 
என்ஜேறன். ‘சரி' என்று அவர் ஜேபாய் விட்டார். 
அவருதைடP விலாசத்தைத நான் உனக்குத் 
தருகிஜேறன். அந்த விலாசத்துக்குப் ஜேபாய், நீ 
எனக்காக ஒஜேர ஒரு நாள் என்னுதைடP 
அண்ணனாக நடித்தால் ஜேபாதும்!' என்று 
கலிPாணராமன் வெசால்ல, 'இதற்காக நீ 
இவ்வளவு தூரம் என்னிடம் வெசால்ல 
ஜேவண்டுமா? இதைதக்கூடச் 
வெசய்Pவில்தைலவெPன்றால் நான்தான் உனக்கு 
எப்படி நண்பனாஜேவன், நீ தான் எனக்கு எப்படி 
நண்பனாவாய்? வெகாடு முகவரிதைP, 



இப்வெபாழுஜேத புறப்படுகிஜேறன்!' என்று 
மணவழகன் துடிப்பானாயினன்.

‘வெபண்தைணப் பிடித்துவிட்டால் முகூர்த்தத்துக்கு 
நாள் குறிக்க என்தைனக் ஜேகட்க ஜேவண்டும் என்று 
வெசால்லிவிட்டு வராஜேத! நீஜேP அவர்களுடன் 
கலந்து ஜேபசி, ஏதாவது ஒரு நாதைளக் 
குறித்துக்வெகாண்டு வந்துவிடு. அந்த நாளில் 
அவளுக்குத் தாலி கட்ட நான் 
தPாராகிவிடுகிஜேறன்' என்று கலிPாணராமன் 
வெசால்லி, ஆனந்தமூர்த்தியின் விலாசத்தைத 
எடுத்து ஆனந்தமாகக் வெகாடுக்க, 'தாலிதைPக் 
கட்டிவிட்டுப் பணத்தைதக் ஜேகட்காஜேதடா, 
புத்திசாலி! பணத்தைத வாங்கிக் வெகாண்டு 
தாலிதைPக் கட்டு!' என மணவழகன் அவதைன 
எச்சரித்துவிட்டு, உடஜேன ஜேகாதைவக்குப் 
புறப்பட்டு ஜேபாவானாயினன்.

அங்ஜேக ஆனந்தமூர்த்தியின் முகவரிதைPத் ஜேதடி 
மணவழகன் அதைலP, 'அவர் கண்தைண மூடிக் 
காரிPம்கூட நடந்து விட்டஜேத!' என்ற 
அங்கிருந்தவர்கள் வெசால்ல, ‘அப்படிPா 
சமாசாரம்?’ என்று ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு நின்ற 



அவன், மறுகணம் ஒரு துள்ளுத் துள்ளி, ஒரு குதி 
குதித்து நின்று, ‘ஆஹா!-தப்பு, தப்பு! 'ஆகா' என்று
வெசால்ல ஜேவண்டுமன்ஜேறா? ஆகா! அதிருட்டம் 
அடித்தால் இப்படிPன்ஜேறா அடிக்க ஜேவண்டும்? 
கலிPாணராமதைனப் பார்த்து விட்டு வந்த அந்த 
ஒஜேர ஒரு ஆனந்தமூர்த்தியும் கண்தைண மூடி 
விட்டாராம். இனி நானாவது, கலிPாணராமனின்
அண்ணனாக நடிப்பதாவது? நாஜேன 
கலிPாணராமனாக நடிப்ஜேபன்; 
மணவழகதைனயும் தமிழ்ப் பற்தைறயும் சற்ஜேற 
மறப்ஜேபன். பிரம்மசாரிPான என் 
அண்ணனுக்குப் பித்துப் பிடித்துவிட்டது 
என்றும், அதனால் வெகாடுத்த வாக்தைகக் 
காப்பாற்ற ஜேவண்டும் என்பதற்காக நாஜேன 
அரிச்சந்திரதைனப் பின்பற்றி வந்ததாகவும் 
வெசால்ஜேவன். அப்புறம் என்ன? அழகான வெபண், 
ஐம்பதாயிரம் ரூபாய், மாஜேன'ர் பதவி எல்லாம் 
எனக்ஜேக எனக்குத்தான்!' என்று அப்படிஜேP 
ஜேபாய் அந்தப் வெபண் வீட்டாரிடம் அளக்க, 
அவர்களும் அதைத நம்பி, மாஜி 
கலிPாணராமனான மணவழகனுக்ஜேக அந்தப் 



வெபாற்வெகாடிதைP மணம் வெசய்து 
தைவப்பாராயினர்.

முதல் நாள் இரவு; சினிமாவில் வருவதுஜேபால் 
பாலும் பழமும் தைககளில் ஏந்தி, பவள வாயில் 
புன்னதைக சிந்தி, ஜேகால மயில் ஜேபால் வெகாஞ்சி 
வந்த வெபாற்வெகாடி 'தடா' வெரன்று 
எல்லாவற்தைறயும் கீஜேழ ஜேபாட்டுவிட்டு 
விழுந்து, தைகதைPயும் காதைலயும் 
உதைதத்துக்வெகாள்ள, ‘என்ன வெபாற்வெகாடி, 
என்ன?’ என மணவழகன் பதற, 'சாவி, சாவி! 
சீக்கிரம்! சீக்கிரம்!' என்று உளறிக்வெகாண்ஜேட 
அவள் மூர்ச்தைசPதைடவாளாயினள்.

‘அட இழஜேவ, நீ காக்கா வலிக்காரிPா? அது 
வெதரிPாமல் ஜேபாச்ஜேச, எனக்கு!' என்று ததைலயில் 
அடித்துக்வெகாண்ஜேட மணவழகன் அங்கிருந்த 
சாவிக் வெகாத்தைத எடுத்து அவள் தைகயில் 
திணிக்க, ‘என்ன அண்ணா, வெசளக்கிPமா? 
உங்கதைளத் ஜேதடிக்வெகாண்டுதான் ‘வந்ஜேதன்!' 
என்று Pாஜேரா ஒரு தம்பி அந்த ஜேநரம் பார்த்துத் 
தன்தைனக் குசலம் விசாரிப்பதைதக் ஜேகட்டு அவன் 
திரும்ப, சாதைலஜேPாரமாக இருந்த 



'ன்னலுக்கருஜேக நின்றுவெகாண்டிருந்த 
கலிPாணராமன் அவதைனப் பார்த்து 
‘ஹஹ்ஹஹ்ஹா' என்று சிரிக்க; 'ஜேமாசம் 
ஜேபாஜேனன் கலிPாணராமா, உன்தைன நம்பி நான் 
ஜேமாசம் ஜேபாஜேனன், கலிPாணராமா!’ என்று 
மணவழகன் ‘ஒப்பாரி' தைவப்பானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, 'ஜேமாசம் ஜேபானது Pார்? 
கலிPாணராமனா, மணவழகனா?' என 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'வெபாற்வெகாடி காக்கா
வலிக்காரிPாக இல்லாமலிருந்தால் ஜேமாசம் 
ஜேபானவன் கலிPாணராமன்; இல்லாவிட்டால் 
மணவழகன்!’ என ‘விளக்வெகண்வெணய் 
முதைற'யில் விக்கிரமாதித்தர் விளக்கம் வெசால்ல, 
பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
காண்க... காண்க... காண்க.....



9. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

சதிபதி கதைத

மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக மரத்தின் 
ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு 
வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன ஒன்பதாவது 
கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! ஓர் ஊரில் ஒரு கணவனும் 
மதைனவியும் இருந்தார்கள். அந்தச் சதிபதிகள் 
இருவரும் எங்ஜேக ஜேபானாலும் ஜேசர்ந்ஜேத 
ஜேபாவார்கள்; ஜேசர்ந்ஜேத வருவார்கள். அவ்வாறு 
ஜேபாகுங் காதைலயில் கணவனாகப்பட்டவன் 
முன்னால் வெசல்வதும், மதைனவிPாகப்பட்டவள் 
அவனுக்குப் பின்னால் வெசல்வதும் 
அவர்களிதைடஜேP வழக்கமாக இருந்து 
வந்தது. இப்படிPாகத்தாஜேன இருந்து வந்த 
வழக்கம், 'மாதர் முன்ஜேனற்றச் சங்க'த்தில் 



ஜேசர்ந்ததன் காரணமாக மதைனவிக்குப் 
பிடிக்காமற்ஜேபாக, ஒரு நாள் அவள் சற்றுத் 
தூரத்தில் வெசன்று வெகாண்டிருந்த இரண்டு 
பூதைனகதைளத் தன் கணவனுக்குச் சுட்டிக் காட்டி, 
'அஜேதா, அந்தப் பூதைனகதைளப் பார்த்தீர்களா?’ 
என்று ஜேகட்க, 'பார்த்ஜேதன், என்ன விஜேசஷம்?’ 
என்று கணவன் ஜேகட்பானாயினன்.

‘வெபண் பூதைன முன்னால் வெசல்ல, ஆண் பூதைன 
அதற்குப் பின்னால் வெசல்லவில்தைலPா?' என 
அவள் பின்னும் ஜேகட்க, ‘ஓ, அதைதச் 
வெசால்கிறாPா?' என அவன் ஜேமஜேல 
நடப்பானாயினன்.

சிறிது தூரம் வெசன்றதும் சற்றுத் தூரத்தில் ஓடிக் 
வெகாண்டிருந்த இரண்டு நாய்கதைளச் சுட்டிக் 
காட்டி, 'அஜேதா, அந்த நாய்கதைளப் பார்த்தீர்களா?’
என்று மதைனவிPாகப் பட்டவள் ஜேகட்க, 
‘பார்த்ஜேதன், என்ன விஜேசஷம்?’ என்று 
கணவனாகப்பட்டவன் ஜேகட்பானாயினன்.

‘வெபண் நாய் முன்னால் ஓட, ஆண் நாய் அதைதத் 
வெதாடர்ந்து ஓடிக்வெகாண்டிருக்கவில்தைலPா?' 
என அவள் பின்னும் ஜேகட்க, 'ஓ, அதைதச் 



வெசால்கிறாPா?' என அவன் ஜேமஜேல 
நடப்பானாயினன்.

இன்னும் சிறிது தூரம் வெசன்றதும் சற்றுத் 
தூரத்தில் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருந்த இரண்டு 
ஆடுகதைளச் சுட்டிக் காட்டி, 'அஜேதா, அந்த 
ஆடுகதைளப் பார்த்தீர்களா?’ என்று அவள் ஜேகட்க,
‘பார்த்ஜேதன், என்ன விஜேசஷம்?' என்று அவன் 
ஜேகட்பானாயினன்.

‘கிஜேடரி முன்னால் ஜேபாக, கடா அதைதத் 
வெதாடர்ந்து ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கவில்தைலPா?' 
என அவள் பின்னும் ஜேகட்க, 'ஓ, அதைதச் 
வெசால்கிறாPா?' என அவன் ஜேமஜேல 
நடப்பானாயினன்.

இன்னும் சிறிது தூரம் வெசன்றதும் சற்றுத் 
துரத்தில் வெசன்று வெகாண்டிருந்த இரண்டு 
மாடுகதைளச் சுட்டிக் காட்டி, 'அஜேதா, அந்த 
மாடுகதைளப் பார்த்தீர்களா?’ என்று 
மதைனவிPாகப்பட்டவள் ஜேகட்க, ‘பார்த்ஜேதன், 
என்ன விஜேசஷம்?' என்று கணவனாகப்பட்டவன் 
ஜேகட்பானாயினன்.



‘பசு முன்னால் வெசல்ல, காதைள அதைதத் 
வெதாடர்ந்து வெசன்று வெகாண்டிருக்கவில்தைலPா?' 
என அவள் பின்னும் ஜேகட்க, வெபாறுதைம இழந்த 
கணவனாகப்பட்டவன், ‘அதற்காக என்தைன நீ 
என்ன வெசய்Pச் வெசால்கிறாய்?' என அவள்ஜேமல் 
எரிந்து விழுவானாயினன்.

‘ஈ, எறும்பு முதல் எண்ணாயிரம் ஜீவராசிகளும் 
எங்ஜேக ஜேபானாலும் வெபண் முன்னாலும், ஆண் 
அதற்குப் பின்னாலும் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்க, 
நாம் மட்டும் அதற்கு விஜேராதமாக ஏன் ஜேபாக 
ஜேவண்டுமாம்?’ என மதைனவிPாகப் பட்டவள் 
சிணுங்க, கணவனாகப்பட்டவன், 'சரி, நீ 
ஜேவண்டுமானால் முன்னால் ஜேபா; உனக்குப் 
பின்னால் நான் வந்து வெதாதைலக்கிஜேறன்!' என்று 
அவதைள முன்னால் நடக்க விட்டுவிட்டு, 
அவளுக்குப் பின்னால் அவன் 
நடப்பானாயினன்.

அதுகாதைல அவனுக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் வந்த 
அவனுதைடP முன்னாள் காதலி ஒருத்தி 
அவதைனப் பார்த்து 'இளி, இளி' என்று இளிக்க, 
அவனும் அவதைளப் பார்த்து 'இளி, இளி' என்று 



இளித்தபடி, அவஜேளாடு வெகாஞ்சம் வெநருங்கி 
நின்று ஏஜேதா ஜேபசுவானாயினன்.

வெவற்றிப் வெபருமிதத்துடன் அவனுக்கு முன்னால்
வீசி நதைட ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருந்த அவன் 
மதைனவிPாகப் பட்டவள் சிறிது தூரம் 
வெசன்றதும் தனக்குப் பின்னால் தன் கணவன் 
வராததைதக் கண்டு திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் 
பார்க்க, அவன் Pாஜேரா ஒருத்தியுடன் இளித்துப் 
ஜேபசிக்வெகாண்டிருப்பதைதக் கண்டு ஆத்திரமுற்று, 
'இதற்குத் தான் இந்த ஆண்கதைள அந்த 
நாளிஜேலஜேP வெபண்களுக்கு முன்னால் 
ஜேபாகவிட்டார்கள் ஜேபாலிருக்கிறது!’ என்று 
கருதிக் வெகாண்ஜேட திரும்பி வர, அவதைளக் 
கண்டதும், 'அவள்தான் உங்கள் மதைனவிPா? 
அது வெதரிPாமல் ஜேபாச்ஜேச, எனக்கு! நான் 
வஜேரன்!' என்று மாஜி காதலிPாகப்பட்டவள் 
நழுவ, அதற்குள் ‘Pார் அவள்?’ என்று கண் 
சிவக்கக் ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட அவன் 
மதைனவிPாகப்பட்டவள் அங்ஜேக வர, 'அவளும் 
உன்தைனப்ஜேபால் ஒரு வெபண்தான்டி, நீ ஜேபா!’ 
என்று கணவனாகப்பட்டவன் சர்வ 
சாதாரணமாகச் வெசால்லிவிட்டு நடக்க, 



'அவெதல்லாம் முடிPாது! என்னதான் இருந்தாலும்
மனுஷனுக்கு இருக்கிற புத்தி ஜேவஜேற, 
மிருகத்துக்கு இருக்கிற புத்தி ஜேவஜேற 
என்கிறதுதான் இப்ஜேபாது எனக்கு வெராம்ப 
நல்லாத் வெதரிந்து ஜேபாச்ஜேச! நீங்கள் முன்னால் 
ஜேபாங்கள், நான் பின்னால் வந்து 
வெதாதைலகிஜேறன்!’ என்று ‘மாதர் சங்க'த்தைத 
மறந்து, ‘முன்ஜேனற்ற'த்தைதயும் மறந்து, 
பதைழPபடி அவதைன முன்னால் நடக்க 
விட்டுவிட்டு, அவள் அவனுக்குப் பின்னால் 
நடப்பாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘Pாதைர Pார் நம்ப ஜேவண்டும்?’ 
என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'கணவதைன 
மதைனவி நம்ப ஜேவண்டும்; மதைனவிதைPக் 
கணவனும் நம்ப ஜேவண்டும். இருவரும் 
ஒருவதைர வெPாருவர் நம்பாமல் வாழ்வதும் 
ஒன்றுதான்; வாழாமல் இருப்பதும் ஒன்றுதான்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் 'விளக்வெகண்வெணய் 
முதைற'தைPக் தைகவிட்டு 'வெவட்டு ஒன்று, துண்டு 
இரண்டு' என்று வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் முருங்தைக 



மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு...…



10. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

காடுவெவட்டிக் கதைத

"விக்கிரமாதித்தன் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் 
வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
பத்தாவது கதைதPாவது:

'ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'காடுவெவட்டி, காடுவெவட்டி' என்று
ஒரு கள்ளப் பPல் எங்கள் வெகால்லிமதைலச் 
சாரலிஜேல உண்டு. இது 'னநாPக ஜேசாஷலிஸ 
யுகம் அல்லவா? இந்த யுகத்தில் அவனும் தன் 
வெதாழிதைல ‘'னநாPக ஜேசாஷலிஸப் 
பாணி'யிஜேலஜேP வெசய்து வந்தான். அதாவது, 
'னங்களின் சம்மதத்துடன் 
இருப்பவர்களிடமிருந்து பிடுங்கி 
இல்லாதவர்களுக்குக் வெகாடுப்பதைதத்தாஜேன 
இந்தக் காலத்து அரசிPல்வாதிகள் ''னநாPக 



ஜேசாஷலிஸம்' என்கிறார்கள்? அஜேத மாதிரி 
அவனும் 'னங்களின் சம்மதத்துடஜேன 
இருப்பவர்களிடமிருந்து வெகாள்தைளPடித்து 
இல்லாதவர்களுக்குக் வெகாடுத்து வந்தான்! 
‘அடித்ததைத அவ்வப்ஜேபாது ஏதைழகளுக்குக் 
வெகாடுத்து வந்தானா? அல்லது, சில சினிமா 
நடிகர்கதைளப் ஜேபால அளவுக்கு மீறித் தான் 
ஜேசர்த்துக் வெகாண்ட பிறகு, மீதமானதைத என்ன 
வெசய்வவெதன்று வெதரிPாமல் வெபPருக்கும் 
புகழுக்கும் ஆதைசப்பட்டுக் வெகாடுத்து 
வந்தானா?' என்று என்தைனக் ஜேகட்காதீர்கள்; அது 
ஜேவறு சங்கதி!

இப்படிPாகத்தாஜேன சட்டத்துக்கும் 
ஜேபாலீசுக்கும் சவால் விட்டுக்வெகாண்டு அவன் 
அந்தக் வெகால்லிமதைலச் சாரலிஜேல இருந்து 
வருங்காதைலயில், ஆனானப்பட்ட 
ஆதிசிவதைனஜேP அவ்வப்ஜேபாது ஆட்டிப் 
பதைடத்து வந்த விரகதாபம் அவதைனயும் ஒரு 
நாள் ஆட்டிப் பதைடக்க, அதனால் வாட்டமுற்ற 
அவன் தன் சகாக்கதைள ஜேநாக்கி, ‘இத்ததைன 
சகாக்கள் என்னுடன் இருந்து என்ன 
பிரஜேPாசனம்? ஒரு வெபண் இல்தைலஜேP, என் 



விரகதாபத்தைதத் தீர்க்க!’ என 'ஏங்கு, ஏங்கு' என 
ஏங்க, ‘அந்தச் சனிPன்கள் மட்டும் இங்ஜேக 
ஜேவண்டாம், எ'மாஜேன! அவற்றால் எந்த 
ரகசிPத்தைதயும் காப்பாற்ற முடிPாது!’ என 
அவன் சகாக்களில் ஒருவன் அடித்துச் 
வெசால்வானாயினன்.

‘அவெதல்லாம் அந்தக் காலம்; இந்தக் 
காலத்தில்தான் அரசாங்கத்தார்கூடத் தங்கள் 
ஒற்றர் பதைடயில் வெபண்கதைளச் ஜேசர்த்துக் 
வெகாள்கிறார்கஜேள?' என்று இன்வெனாருவன் 
எடுத்துச் வெசால்ல, 'என்னதான் இருந்தாலும் நாம் 
அரசாங்கத்தார் ஆக முடியுமா? அவர்கள் எது 
ஜேவண்டுமானாலும் வெசய்வார்கள்; தட்டிக் ஜேகட்க
ஆள் கிதைடPாது!’ என்று மற்வெறாருவன் 
அடுத்துச் வெசால்ல, ‘ஏன் இல்தைல, எதிர்க் 
கட்சிக்காரர்கள் இல்தைலPா?' என்று மற்றும் 
ஒருவன் வெதாடுத்துக் ஜேகட்பானாயினன்.

‘அவர்களுதைடP வாதைP அடக்க ஆளும் 
கட்சிக்காரர்களுக்கு வழிPா இல்தைல? 
எத்ததைனஜேPா வழிகள்!’ என கண்தைணச் 
சிமிட்டிக் வெகாண்ஜேட வெசான்ன காடுவெவட்டி, 



வெபாங்கிவரும் வெபரு நிலதைவக் கண்டு ஒருகணம்
வெபருமூச்சு விட்டு, மறுகணம் ‘வெபாக்'வெகன்று 
சிரிக்க, 'என்ன எ'மாஜேன, சிரிக்கிறீர்கள்?’ என 
ஒருவன் அவதைன வினாவுவானாயினன்.

‘இத்ததைன நாளும் இந்த நிலதைவக் கண்டால் 
எனக்குப் பிடிக்காது; இருட்தைடக் கண்டால்தான் 
பிடிக்கும் என்று உங்களுக்குத் வெதரியுமல்லவா? 
இன்று என்னஜேவா வெதரிPவில்தைல, எனக்கு 
நிலதைவப் பிடிக்கிறது, வெராம்ப வெராம்பப் 
பிடிக்கிறது’ என்று தன் ஜேதாள்கதைள ஒரு குலுக்கு 
குலுக்கி விட்டுக் வெகாண்டு அவன் 
சிரிப்பானாயினன்.

‘இது என்னடா வம்பாய்ப் ஜேபாச்சு, இதற்கு 
என்ன வெசய்வவெதன்று வெதரிPவில்தைலஜேP?’ என 
அவனுதைடP சகாக்கள் அத்ததைன ஜேபரும் 
வானத்தைதப் பார்க்க, அதுகாதைல ‘'ல், 'ல் என்ற 
சதங்தைக ஒலி எங்கிருந்ஜேதா வந்து அவர்கள் 
காதில் விழ, 'எ'மாஜேன, நாம் கும்பிட்ட 
வெதய்வம் நல்ல வெதய்வம். அஜேதா, ஒரு கூண்டு 
வண்டி வருவதுஜேபால் இருக்கிறது. அந்த 
வண்டியிஜேல எ'மானுக்கு ஜேவண்டிPது ஏதாவது 



இருந்தால் நாங்கள் அத்ததைன ஜேபரும் 
அப்படிஜேP மதைறந்து விடுகிஜேறாம். எ'மான் 
தாகத்தைதத் தீர்த்துக் வெகாண்டபின் குரல் 
வெகாடுக்கட்டும்; வருகிஜேறாம்!' என அவர்களில் 
இன்வெனாருவன் பணிவன்புடன் வெசால்ல, 'சரி, 
வரட்டும்' எனக் காடுவெவட்டி அந்த வண்டிதைP 
எதிர் ஜேநாக்கிக் காத்திருப்பானாயினன்.

வண்டி வந்தது; அதில் அவன் எதிர்பார்த்தபடி 
ஒரு வெபண்ணும் இருந்தது. வெபண் என்றால் 
சாதாரணப் வெபண் அல்ல; கலிPானப் வெபண். 
சர்வலங்காரதாரிPாக இருந்த அவதைளக் 
கண்டதும், நல்ல வெவய்யிலில் வெவள்ளரிப் 
பிஞ்தைசக் கண்டதுஜேபால் இருந்தது அவனுக்கு; 
அப்படிஜேP ‘நறுக், நறுக்'வெகன்று கடித்துத் 
தின்றுவிடலாமா என்று நிதைனப்பவன் ஜேபால் 
நாக்தைகச் சப்புக் வெகாட்டிக்வெகாண்ஜேட அவன் 
அவதைள வெநருங்கிP காதைலயில், அவளுடன் 
இருந்த மூதாட்டிகளில் சிலர் அவதைனக் 
கண்டதும், 'ஐஜேPா, திருடன்! ஐஜேPா, திருடன்!' 
என்று அலற, ‘ஸ், அப்படிச் வெசால்லாதீர்கள்; 
'தர்மராசா 'என்று வெசால்லுங்கள்!' என அவதைன 
அறிந்த ஒரு வெபரிPவர் 'அடக்க ஒடுக்கத்துடன் 



வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வண்டிதைP விட்டு 
இறங்கி, 'ஏதைழக் கலிPாணம், தர்மராசா! 
வெபாழுது விடிந்ததும் முகூர்த்தம்; அதற்குத்தான் 
இப்ஜேபாது ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கிஜேறாம். 
நீங்களும் கடவுதைளப்ஜேபாலக் கண்ணுக்கு 
மதைறவாகவாவது எங்கஜேளாடு வந்திருந்து 
கலிPாணத்தைத நடத்தி தைவக்க ஜேவண்டும்!' எனக்
தைககூப்பி ஜேவண்ட, ‘ஆஹா! அதற்வெகன்ன, 
அமர்க்களமாக நடத்தி தைவக்கிஜேறன்!' என்ற 
காடுவெவட்டி, 'ஆனால் ஒன்று...’ என்று ஜேமஜேல 
ஏஜேதா வெசால்லத் தPங்குவானாயினன்.

‘என்ன?' என்றார் வெபரிPவர்; ‘வெபண்!' என்றான் 
காடுவெவட்டி.

‘வெபண்ணா?' என்றார் வெபரிPவர்: 'ஆமாம்' 
என்றான் காடுவெவட்டி.

'ஆமாம் என்றால்?’ என்றார் வெபரிPவர்: ‘இறக்கு, 
வெபண்தைண!’ என்றான் காடுவெவட்டி.

‘எந்தப் வெபண்தைண?' என்றார் வெபரிPவர்; 
‘கலிPாணப் வெபண்தைண!' என்றான் காடுவெவட்டி.



“எதற்கு?' என்றார் வெபரிPவர்; “சும்மாதான்!' 
என்றான் காடுவெவட்டி.

'சும்மாதான் என்றால்?’ என்றார் வெபரிPவர்; 
'அவெதல்லாம் உமக்குச் வெசால்லாமஜேல 
வெதரிந்திருக்க ஜேவண்டும்!’ என்ற காடுவெவட்டி, 
அதற்குஜேமல் தாக்குப் பிடிக்க முடிPாமல் அந்தப் 
வெபண்தைண அப்படிஜேP தூக்கிக்வெகாண்டு நடக்க, 
'ஐதைPஜேPா! இது அநிPாPம், அக்கிரமம்! 
உம்தைமப் ஜேபான்ற வெபரிP மனுஷனுக்கு இது 
அழகல்ல!' எனப் வெபரிPவர் அவதைனயும் 
‘வெபரிP மனிதர்களின் பட்டிP'லில் ஜேசர்த்துக் 
கூற, 'வெபரிP மனுஷவெனன்றால் அவன் இப்படி 
வெPல்லாம் வெசய்P மாட்டான் என்று உமக்கு Pார் 
ஐPா, வெசான்னது? சின்ன மனுஷன் 
பகிரங்கமாகச் வெசய்தால், வெபரிP மனுஷன் 
ரகசிPமாகச் வெசய்வான்; அவ்வளவுதான்! 
இதுதான் இரண்டு மனுஷன்களுக்கும் உள்ள 
வித்திPாசஜேம தவிர, மற்றபடி எல்லாம் ஒஜேர 
மனுஷன்தான்! நீராக ஏதாவது நிதைனத்துக் 
வெகாண்டு அவஸ்தைதப்பட்டால் அதற்கு நானா 
வெபாறுப்பு? வெகாஞ்சம் வெபாறும்; இஜேதா, 
உம்முதைடP வெபண்தைண உம்மிடஜேம வெகாண்டு 



வந்து விட்டுவிடுகிஜேறன்!’ என அவன் ஜேமஜேல 
நடக்க, ‘அடப் பாவி, அவள் ஜேமல் இருக்கும் 
நதைககதைள ஜேவண்டுமானால் கழற்றிக் வெகாண்டு 
அவதைள மட்டும் விட்டு விடு!’ எனப் வெபரிPவர் 
அவதைனக் 'வெகஞ்சு, வெகஞ்சு' என்று வெகஞ்ச, 
‘எனக்கு இப்ஜேபாது ஜேவண்டிPது வெபான் அல்ல; 
வெபண் வெபரிPவஜேர, வெபண்!' என அந்தத் 
'தர்மராசா'வாகப்பட்டவன் தனக்வெகன்று இருந்த 
அந்தப்புரத்துக்கு அவதைளக் வெகாண்டு 
வெசல்வானாயினன்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன தன் அந்தப்புரத்துக்கு 
வந்த காடுவெவட்டி, கலிPாணப் வெபண்தைண 
இறக்கிக் கீஜேழ விட்டு விட்டு, 'வெபண்ஜேண, உன் 
வெபPர் என்ன?’ என்று ஜேகட்க, ‘கண்மணி!' என்று 
அவள் தன் கண் இதைமகள் படபடக்கச் வெசால்ல, 
அந்த அழகிஜேல வெசாக்கிப்ஜேபான அவன், ‘ஆஹா,
இன்றுஜேபால் என்றும் உன்னுடன் இருக்க என் 
வெதாழிதைலக் கூட நான் விட்டுவிடலாம் ஜேபால் 
இருக்கிறஜேத!' என்று அவதைள அப்படிஜேP 
ஜேசர்த்து அதைணக்கப் ஜேபாக, ‘நில்லுங்கள்!' என்று 
அவள் அவதைனத் தடுப்பாளாயினள்.



‘நின்ஜேறன்!' என்றான் காடுவெவட்டி; ‘ஜேகளுங்கள்!'
என்றாள் கண்மணி.

'ஜேகட்ஜேடன்!' என்றான் காடுவெவட்டி; 
'வெசான்ஜேனன்' என்றாள் கண்மணி.

என்ன வெசான்னாள்? 'எதற்கும் ஒரு முதைற உண்டு 
அல்லவா?' என்று வெசான்னாள்.

‘உண்டு!' என்றான் அவன்.

‘திருடுவதாயிருந்தால்கூட சமP சந்தர்ப்பம் 
பார்த்துத்தான் திருட ஜேவண்டும், இல்தைலPா?'

'ஆமாம்!'

‘ஒரு வெபண்ணின் கன்னித் தன்தைம கழிவதற்கு 
முன்னால் அவள் தன் கற்தைப இழக்கக் 
கூடாதல்லவா?'

‘இழக்கக் கூடாது!’

‘கலிPாணமாகாமல் ஒரு வெபண்ணின் கன்னித் 
தன்தைம கழிPாதல்லவா?'

‘கழிPாது!’



‘அப்படிPானால் இன்று என்தைனப் 
ஜேபாகவிடுங்கள்; நாதைளக் காதைல நான் 
கலிPாணத்தைதச் வெசய்து வெகாண்டு என் கன்னித் 
தன்தைமதைPயும் கழித்துக் வெகாண்டு மாதைல 
இங்ஜேக வருகிஜேறன்!' எனக் 
கண்மணிPாகப்பட்டவள் வெசால்ல, 'நிச்சPம் 
வருவாPா?' எனக் காடுவெவட்டிPாகப்பட்டவன் 
ஜேகட்க, 'நிச்சPம் வருஜேவன்!' என 
அவளாகப்பட்டவள் வெசால்ல, 'சத்திPமாக 
வருவாPா?' என அவனாகப்பட்டவன் பின்னும் 
ஜேகட்க, ‘சத்திPமாக வருஜேவன்!’ என 
அவளாகப்பட்டவள் பின்னும் வெசால்ல, 'சரி, 
இன்று ஜேபாய் நாதைள வா!’ என ஸ்ரீ 
ராமபிரானாகப்பட்டவர், 
ராவணனாகப்பட்டவனுக்குப் ஜேபார்க்களத்தில் 
வெசால்லி அனுப்பிPது ஜேபால் 
காடுவெவட்டிPாகப்பட்டவன் கண்மணிPாகப் 
பட்டவளுக்குச் வெசால்லிPனுப்புவானாயினன்.

இப்படிPாகத்தாஜேன கண்மணிPாகப்பட்டவள் 
அந்தக் கள்ளனிடமிருந்து விடுபட்டு வர, 
மூக்தைகச் சிந்திக் வெகாண்டிருந்த மூதாட்டிகளும், 
ததைலயில் தைகதைP தைவத்துக் வெகாண்டிருந்த 



வெபரிPவரும் அவதைளக் கண்டதும் 'விருட்’ 
வெடன்று எழுந்து நின்று அவதைள ஜேமலுங் 
கீழுமாகப் பார்க்க, ‘சந்ஜேதகப்படாதீர்கள்; 
ஜேபானது ஜேபானபடிஜேPதான் திரும்பி 
வந்திருக்கிஜேறன்!' என்று அவள் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, ‘எனக்குத் 
வெதரியுஜேம, அந்தத் தர்மராசா எந்தத் தப்புத் 
தண்டாவுக்கும் ஜேபாகமாட்டாஜேர! என்று 
வெபரிPவர் மறுபடியும் எல்ஜேலாதைரயும் 
வண்டியில் ஏற்றிக்வெகாண்டு கிளம்ப, 
'அப்படிப்பட்ட தர்மராசா இந்தக் 
வெகால்லிமதைலக் காட்டிஜேல வந்து 
ஒளிந்துவெகாண்டு ஏன் வெகாள்தைளPடிக்க 
ஜேவண்டுமாம்?' என்று மூதாட்டிகளில் ஒருத்தி 
ஜேகட்க, 'வெதரிPாமல்தான்!' என்று வெபரிPவர் 
வெசால்ல, ‘என்ன வெதரிPாமல்தான்?' என்று 
மூதாட்டி ஒன்றும் புரிPாமல் ஜேகட்க, 
‘சட்டரீதிPாகக் வெகாள்தைளPடிக்கச் சிலருக்குத் 
வெதரிகிறது; அவர்கள் நாட்டிஜேல 
இருந்துவெகாண்டு தங்கள் வெதாழிதைல நாகரிகமாக
நடத்திக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள். அது 
வெதரிPாதவர்கள் காட்டிஜேல இருந்துவெகாண்டு 



தங்கள் வெதாழிதைலக் காட்டுமிராண்டித்தனமாக 
நடத்திக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள். இதுஜேவ 
வித்திPாசம்!’ என்று வெபரிPவர் அவளுக்குப் 
புரிP தைவப்பாராயினர்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன வழி வெநடுகக் 
காடுவெவட்டியின் அருதைம வெபருதைமகதைளப் 
பற்றிப் ஜேபசிக்வெகாண்ஜேட வெசன்ற அவர்கள் 
அதைனவரும் ஊர்க் ஜேகாயிதைல அதைடP, 
அவர்களுக்காக அங்ஜேக வந்து காத்திருந்த 
பிள்தைள வீட்டார் அகமும் முகமும் ஒருங்ஜேக 
மலர அவர்கதைள வரஜேவற்று அதைழத்துக் 
வெகாண்டு ஜேபாய், அவர்களுக்கு ஜேவண்டிP 
வசதிகதைளச் வெசய்து வெகாடுப்பாராயினர்.

மறுநாள் காதைல வெகாட்டுஜேமளம் முழங்க, 
கலிPாணம் ‘'ாம், 'ாம்’ என நடந்து முடிP, 
பந்தி ஜேபா'னம் முடிந்து, தாம்பூலம் தரித்துக் 
வெகாண்டதும், வெபண் வீட்டார் பிள்தைளதைP 
அதைழத்துக்வெகாண்டு தங்கள் ஊருக்குக் கிளம்ப, 
‘இந்தத் தடதைவ அந்தக் வெகால்லிமதைலக் காட்டு 
வழிஜேP ஜேபாக ஜேவண்டாம்; வெகாஞ்சம் சுற்று 
வழிPாயிருந்தாலும் ஜேவறு வழி பார்த்துக் 



வெகாண்டு ஜேபாங்கள்!' என மூதாட்டிகளில் 
ஒருத்தி வெசால்ல, 'ஜேவண்டாம்; வந்த வழிஜேP 
ஜேபாங்கள்!’ எனக் கண்மணி வெசால்வாளாயினள்.

‘ஏன்?' என்று ஜேகட்டாள் மூதாட்டி; 'வெபாறுத்துப் 
பாருங்கள்!' என்றாள் கண்மணி.

‘சரி!' என்று வெபரிPவர் வந்த வழிஜேP வண்டிதைP 
ஓட்ட, வெகால்லிமதைலக் காட்தைட அதைடந்ததும் 
கண்மணி வண்டிதைP விட்டுக் கீஜேழ இறங்கிச் 
சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட எதைதஜேPா 
எடுத்துத் தன் இடுப்பில் வெசருகிக் 
வெகாள்வாளாயினள்.

‘என்ன அது?' என்று ஜேகட்டார் வெபரிPவர்; ‘கத்தி!'
என்றாள் கண்மணி.

'எதற்கு?' என்று ஜேகட்டார் வெபரிPவர்; 
'தற்காப்புக்கு!’ என்றாள் கண்மணி.

'சரி, ஜேபாய் வா!' என்றார் வெபரிPவர்; ‘ஜேபாய் 
வருகிஜேறன்!' என்றாள் கண்மணி.

இப்படிPாகத்தாஜேன தன்தைனத் ஜேதடி வந்த 
கண்மணிதைPக் கண்டதும் காடுவெவட்டி 



திதைகத்துப்ஜேபாய் நிற்க, இம்முதைற அவன் தைக 
தன்ஜேமல் பட்டால் தன்தைனத் தாஜேன 
குத்திக்வெகாண்டு சாவது என்ற தீர்மானத்துடன் 
அவள் தன்னுதைடP இதைடயில் வெசருகியிருந்த 
கத்திப் பிடியின்ஜேமல் ஒரு தைக தைவத்து நிற்க, 
‘இன்றுதான் சத்திP ஜேதவதைததைP நான் 
கண்ணாரக் கண்ஜேடன், தாஜேP!' என்று அவன் 
அவளுதைடP காலடியில் வெநடுஞ்சாண் 
கிதைடPாக விழுந்து எழுந்து, ‘என் சபலம் 
ஒழிந்தது; சஞ்சலம் தீர்ந்தது!’ என்று கன்னத்தில் 
ஜேவறு ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு, ‘ஜேபாய் வா தாஜேP, 
ஜேபாய் வா! ‘உண்தைம வெவல்லும்' என்று நீ 
என்தைனக் வெகாண்ஜேட எனக்கு 
உணர்த்திவிட்டாய்! இப்ஜேபாது எனக்கு 
உண்தைமயிலும் நம்பிக்தைக வந்துவிட்டது; 
உதைழப்பிலும் நம்பிக்தைக வந்துவிட்டது. இனி 
நான் வெகாள்தைளPடித்துப் பிதைழக்க மாட்ஜேடன். 
என் வெபPருக்குத் தகுந்தாற்ஜேபால் 
காடுவெவட்டிPாவது பிதைழத்து வாழ்ஜேவன்; 
எனக்வெகன்று ஒரு கன்னிப் வெபண்தைணயும் ஜேதடி 
மணப்ஜேபன்! ஜேபாய் வா தாஜேP, ஜேபாய் வா!’ 
என்று அவதைளத் தன் மனம் வெமாழி வெமய்களால் 



வணங்கி வழி கூட்டி அனுப்ப, அந்தக் காட்சிதைP
அருகிலிருந்த ஒரு புதரின் மதைறவில் நின்று 
பார்த்துக் வெகாண்டிருந்த அவதைளச் ஜேசர்ந்தவர்கள்
ஆச்சரிPத்தில் மூழ்க, ‘எனக்குத் வெதரியுஜேம, 
என்ன இருந்தாலும் அவன் தருமராசாவாச்ஜேச!' 
என்று வெபரிPவர் தம் கண்ணில் துளிர்த்த நீதைரத் 
துதைடத்துக்வெகாண்ஜேட அவர்கதைள அதைழத்துக் 
வெகாண்டு தம்முதைடP ஊருக்குச் 
வெசல்வாராயினர்.

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘மனிதன் எப்ஜேபாது குற்றம் 
வெசய்கிறான்!' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 
‘ஏமாறும்ஜேபாதும், ஏமாற்றப்படும் ஜேபாதும்தான் 
அவன் குற்றம் வெசய்கிறான்!’ 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
காண்க... காண்க... காண்க.…



11. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

வெமல்லிPலாள்கள் கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் 
வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
பதிஜேனாராவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! வெபாதுவாகப் வெபண்கள் 
எல்ஜேலாருஜேம வெமல்லிPலாள்கள்தான் 
என்றாலும், அதிலும் ஒரு தனித்தன்தைம 
வெபற்றிருந்த மூன்று வெமல்லிPலாள்கள் எங்கள் 
ஊரிஜேல உண்டு. அவர்களில் ஒருத்தியின் வெபPர் 
மல்லிதைக; இன்வெனாருத்தியின் வெபPர் மகிழம்பூ;
மற்வெறாருத்தியின் வெபPர் மருக்வெகாழுந்து. 
இவர்கள் மூவரும் தாங்கள் வெமல்லிPலாள்கள் 
என்பதைத ஒவ்வெவாரு வெசால்லிலும், ஒவ்வெவாரு 
வெசPலிலும் காட்டி வந்தார்கள். அதற்காக எதைதப்



ஜேபசினாலும் வெமதுவாகப் ஜேபசிக்வெகாண்டு, 
என்னத்தைதச் வெசய்தாலும் வெமதுவாக 
நடந்துவெகாண்டு இருந்தார்களா என்றால், 
அதுதான் கிதைடPாது. அவர்கள் கிணற்றடியில் 
ஜேபசினால் வீட்டுக்குக் ஜேகட்கும்; 
ஆற்றங்கதைரயில் துணி துதைவத்தால் அதன் ஒலி 
ஆகாPத்தில் எதிவெராலிக்கும்; வெதருவில் 
நடந்தால் 'ஜேகாயில் Pாதைனகள் வராப்ஜேபால 
இருக்குஜேடாய்!' என்று வீட்டுக்குள் இருக்கும் 
சிறுவர்கள் எல்லாம் வீதிக்கு ஓடி 
வந்துவிடுவார்கள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன தங்கள் வெமல்லிPலாள் 
தன்தைமதைP இவர்கள் நிதைலநாட்டிக்வெகாண்டு 
வருங்காதைலயில், ஒரு நாள் 
மல்லிதைகPாகப்பட்டவள், 'ஜேநற்றிரவு 
வெபளர்ணமிPாச்ஜேச என்று நான் வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
எங்கள் வீட்டு வெமாட்தைட மாடிக்குப் ஜேபாய் 
நின்ஜேறன்; நிலவெவாளிபட்டு என் முகவெமல்லாம் 
வெகாப்புளித்துவிட்டது!’ என்று வெசால்ல, 
'அப்படிPா சமாசாரம்?’ என்று, ‘ஜேநற்று நான் ஒரு 
கலிPாணத்துக்குப் ஜேபாயிருந்ஜேதன். அங்ஜேக 
வந்திருந்த என் ஜேதாழிகளில் ஒருத்தி சந்தனத்தைத 



எடுத்து விதைளPாட்டாக என் கன்னத்தில் 
தடவிவிட்டாள். இஜேதா பார்த்தாPா, அந்த இடம் 
அப்படிஜேP கன்றிப்ஜேபாய்விட்டது!’ என்று 
மகிழம் பூவாகப்பட்டவள் தன் கன்னத்தைதத் 
திருப்பிக் காட்ட, ‘உங்களுக்கு நான் என்ன 
ஜேதாற்றவளா!’ என்று, 'இதைதப் ஜேபாய்ச் 
வெசால்கிறீர்கஜேள? எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரி 
ஜேநற்று மிளகாய்ப் வெபாடி இடித்தாளாம். அந்த 
உலக்தைகச் சத்தத்தைதக் ஜேகட்ட பாவம், என் 
உடம்வெபல்லாம் வீங்கி விட்டது!’ என்று 
மருக்வெகாழுந்துவாகப்பட்டவள் தன் உடம்தைபத் 
திருப்பித் திருப்பிக் காட்ட, மற்ற 
வெமல்லிPலாள்கள் இருவரும் அதற்குஜேமல் 
என்னத்தைதச் வெசால்லித் தங்கள் வெமன்தைமதைP 
நிதைலநாட்டுவது என்று வெதரிPாமல் அப்படிஜேP 
வாய் அதைடத்துப்ஜேபாய் நின்று விட்டார்கள் 
என்றாவறு... என்றவாறு... என்றவாறு.....’

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘இந்த மூன்று 
வெமல்லிPலாள்களில் மற்ற இருவதைரத் 
தூக்கிPடித்த வெமல்லிPலாள் Pார்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘சந்ஜேதகவெமன்ன, 



அடுத்த வீட்டுக்காரி மிளகாய்ப் வெபாடி இடிக்க, 
அந்தச் சத்தத்தைதக் ஜேகட்டுத் தன் உடம்வெபல்லாம்
வீங்கிவிட்டது என்றாஜேள, அவள்தான் மற்ற 
இருவதைரயும் தூக்கிPடித்த வெமல்லிPலாள் 
ஆவாள்! என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
காண்க... காண்க... காண்க...



12. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

நஞ்சுண்டகண்டன் கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
பன்னிரண்டாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! நகரத்துக்குப் புதிPவர்கள் 
Pாராவது வந்து, 'எந்தத் வெதரு எங்ஜேக 
இருக்கிறது?’ என்று வழி ஜேகட்டால்கூடத் 
வெதரிந்தாலும் வெதரிPாவெதன்று முகத்தில் 
அடித்தாற் ஜேபால் வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாகும் 
எத்ததைனஜேPா புண்ணிPவான்கள் இந்த 
நாட்டிஜேல இல்தைலPா? அந்தப் 
புண்ணிPவான்களிஜேல ஒருவனாகத்தான் 
நம்பியும் முதன் முதலில் இருந்து வந்தான். 
அப்படி இருந்து வந்தவன், திடீவெரன்று ஒரு நாள்,



'நானும் ஜேசதைவ வெசய்Pப் ஜேபாகிஜேறன்!' என்று 
கிளம்ப, 'எதற்கு, Pாருக்கு?’ என்று அவன் 
நண்பன் நஞ்சுண்டகண்டன் திடுக்கிட்டுக் 
ஜேகட்க, 'தமிழுக்கு, தமிழனுக்கு!' என்பதாகத் 
தாஜேன அவன் மார் தட்டிச் வெசால்ல, 'வெசய்Pப்பா, 
வெசய்! அதுதான் இப்ஜேபாது எல்லாத் 
வெதாழிதைலயும்விட லாபகரமான 
வெதாழிலாயிருக்கிறது!' என்பதாகத்தாஜேன இவன் 
அவதைன ‘ஊக்கு, ஊக்கு' என்ற ஊக்குவிக்க, 
'வெதாழில் என்று வெசால்லாஜேத; வெதாண்டு என்று 
வெசால்!' என்று அவன், தான் புதிதாகக் கற்றத் தூP
தமிழில் வெசால்லிக் குறுக்கிட, 'அந்தத் வெதாழில் 
ரகசிPவெமல்லாம் எனக்குத் வெதரிPாதப்பா!’ 
என்று இவன் ஒரு தைகக்கு இரு தைககளாக விரித்து
தைவப்பானாயினன்.

‘கிடக்கிறான்!’ என அத்துடன் அவதைன 
விட்டுவிட்டு, நம்பிPாகப்பட்டவன் எங்ஜேகஜேPா 
அவசர அவசரமாகச் வெசல்ல, 'எங்ஜேக 
ஜேபாகிறாய்?' என நஞ்சுண்டகண்டன் ஜேகட்க, 
'தமிழதைனத் தட்டி எழுப்பும் தமிழ்ப் பித்தனின் 
ஜேபச்தைசக் ஜேகட்கப் ஜேபாகிஜேறன்!' என அவன் 
வெசால்ல, 'துங்கும் தமிழனல்லவா அந்தப் 



ஜேபச்தைசக் ஜேகட்டு எழுந்திருக்க ஜேவண்டும்? 
தூங்காத தமிழன் அதைதக் ஜேகட்டு என்ன வெசய்Pப்
ஜேபாகிறான்?' என இவன் ஒரு வினா எழுப்ப, 'ஓ, 
நான் துங்கவில்தைலPா? அது இப்ஜேபாதுதான் என்
ஞாபகத்துக்கு வருகிறது!’ என அவன் 
இவனுக்குப் பக்கத்திஜேலஜேP உட்கார்ந்து 
வெகாள்வானாயினன்.

அதுதான் சமPவெமன்று, 'அப்பா, நம்பி! ஜேசதைவ 
என்றால் இந்தக் காலத்தில் பிறர் ஜேபசுவதைதக் 
ஜேகட்கப்ஜேபாவது ஜேசதைவPல்ல; நீஜேP 
ஜேபசுவதுதான் ஜேசதைவ. அதிலும் சும்மா ஜேபசுவது 
ஜேசதைவPாகாது; ஊரில் வெபரிP மனிதர்கள் என்று 
வெபPவெரடுப்பதற்காக அவ்வப்ஜேபாது கூட்டம் 
ஜேபாடும் சிலரிடம் ஐம்பஜேதா, நூஜேறா முன் 
பணமாக வாங்கிக் வெகாண்டு ஜேபசுவதுதான் 
ஜேசதைவPாகும்!' என்று நஞ்சுண்ட கண்டன் சற்ஜேற
ஜேசதைவதைPப் பற்றி விளக்க, 'அதைதக் 
கற்றுக்வெகாள்ளும் வதைரயிலாவது நான் 
கூட்டங்களுக்குப் ஜேபாகஜேவண்டாமா?' என்று 
நம்பி ஜேகட்க, ‘அவசிPம் ஜேபாகத்தான் 
ஜேவண்டும்; அதுவதைர ஜேவண்டுமானால் ஜேபாய் 



வா!’ என்று இவன் அவதைன வாழ்த்தி, வழி 
கூட்டி அனுப்பி தைவப்பானாயினன்.

இப்படிPாகத்தாஜேன பல கூட்டங்களுக்குப் 
ஜேபாய் வந்ததன் காரணமாகத்தாஜேனா 
என்னஜேவா, நம்பிPாகப்பட்டவன் 
எதற்வெகடுத்தாலும் எப்ஜேபாது பார்த்தாலும், ‘என் 
வெமாழி தமிழ் என்ஜேபன்; என் இனம் தமிழ் 
இனம் என்ஜேபன்; என் அகம் தமிழ் அகம் 
என்ஜேபன்!' என வீராஜேவசத்துடன் மார்தைப 
முன்னால் தள்ளிக்வெகாண்டு முழங்க, 
‘இவெதன்னடா, வம்பாய்ப் ஜேபாச்சு!' என 
நிதைனத்த நஞ்சுண்டகண்டன், ‘Pார் அப்பா 
இல்தைல என்று வெசான்னது? உன் வெமாழி 
தமிழ்தான்; உன் இனம் தமிழ் இனம்தான்; உன் 
அகம் தமிழ் அகம்தான்!' எனச் சந்ஜேதகத்துக்கு 
இடமின்றிச் வெசால்ல, 'ஓ, என் 
வெமாழி தமிழ்தானா? என் இனம் தமிழ் 
இனம்தானா? என் அகம் தமிழ் அகம்தானா?' என
நம்பிPாகப்பட்டவன் அவற்தைற நிதைனவுகூர்ந்து 
அக்கணஜேம அதைமதியுறுவானாயினன்.



ஆனால் அந்த அதைமதிPாகப்பட்டது அப்படிஜேP 
நீடித்ததா என்றால், அதுதான் இல்தைல. ஒரு நாள் 
நம்பிPாகப் பட்டவன் வழக்கம்ஜேபால் 
தூங்காமல் அப்படியும் இப்படியுமாகத் தன் 
அதைறயிஜேலஜேP பின்னால் தைகதைPக் கட்டிPபடி 
ஏறு நதைட ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருக்க, அவன் 
மதைனவி சுடர்க்வெகாடி Pாகப்பட்டவள், ‘ஏன் 
இன்னும் தூங்காமல் இருக்கிறீர்கள்?’ என்று 
ஒன்றும் புரிPாமல் அவதைனக் ஜேகட்க, ‘நான் 
தூங்கினால் இந்தி அரக்கி வந்து தமிதைழ 
அழித்துவிடுவாள்; அதனால்தான் தூங்காமல் 
இருக்கிஜேறன்!’ என்று அவன் வெசால்ல, அவள் 
சந்ஜேதகக் கண் வெகாண்டு அவதைன ஏற இறங்கப் 
பார்த்துவிட்டு, ‘உங்களுக்வெகன்ன, தைபத்திPமா 
பிடித்திருக்கிறது? இந்தி அரக்கிPாவது, வந்து 
தமிதைழ அழிப்பதாவது? ஆங்கில அரக்கன் வந்து
அத்ததைன வருஷங்கள் இருந்தாஜேன, அவனால் 
தமிழ் அழிந்தா விட்டது? ஜேபசுவதற்கு விஷPம் 
ஜேவண்டும் என்பதற்காக அரசிPல்வாதிகள் 
அவ்வப்ஜேபாது ஏதாவது ஒரு 'சீசன் 
பிரச்தைன'தைPக் கிளப்பி விட்டுக் வெகாண்ஜேட 
இருப்பார்கள். அது அவர்கள் வெதாழில். அந்த 



இழவெவல்லாம் குடும்பம், குழந்தைத என்று 
இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்? ஜேபசாமல் 
தூங்குங்கள்!' என்று வெசால்ல, ‘உனக்குத் 
வெதரிPாது, சுடர்க்வெகாடி! இந்தி அரக்கி 
இப்ஜேபாது நம் வாசலில் வந்து நின்று 
வெகாண்டிருக்கிறாள்; அவதைள விரட்டும் வதைர 
நான் தூங்ஜேகன், தூங்ஜேகன், தூங்ஜேகன்!' என்று 
அவன் மீண்டும் ஒரு முதைறக்கு மும்முதைறPாக 
முழங்க, ‘இவெதன்ன ஜேசாததைன? இவர் எதைதப் 
பார்த்துவிட்டு இப்படிச் வெசால்கிறாஜேரா, 
என்னஜேவா? எதற்கும் வாசதைலPாவது ஜேபாய்ப் 
பார்த்துவிட்டு வருஜேவாம்!’ என்று அவள் 
வாசலுக்கு ஓட, அந்த ஜேநரத்தில் ஏஜேதா 
காரிPமாக அந்த வழிஜேP வந்த 
நஞ்சுண்டகண்டன் அவதைளப் பார்த்துவிட்டு, 
‘என்ன சங்கதி?’ என்று வினவுவானாயினன்.

‘என்னத்தைதச் வெசால்ஜேவன், நான்? இந்தி அரக்கி 
வந்து வாசலில் நிற்கிறாளாம்; அவதைள 
விரட்டும்வதைர அவர் துரங்கப் 
ஜேபாவதில்தைலPாம்!' என அவள் கலங்கிP 
கண்களுடன் வெசால்ல, 'அடப் பாவி! 
தூங்கிக்வெகாண்ஜேட முழங்க ஜேவண்டிP 



முழக்கமல்லவா அது? என வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட அவன் அவதைளத் வெதாடர்ந்து வந்து, 
'என்ன நம்பி, என்ன?' எனக் ஜேகட்க, 'வெகாண்டு 
வா, இந்தி அரக்கிதைP!’ என அவன் தைகஜேதர்ந்த 
அரசிPல்வாதிதைPப் ஜேபாலஜேவ தைகதைPயும் 
காதைலயும் ஆட்டிக் கூச்சல் ஜேபாடுவானாயினன்.

அந்தக் கூச்சதைலக் ஜேகட்டுத் தூங்கிக் 
வெகாண்டிருந்த அவன் குழந்தைதகள் இரண்டும் 
அலறி எழுந்து அழ, ‘விஷPம் விபரீதமாகப் 
ஜேபாய்விட்டஜேத!' என்று ஒரு கணம் ஜேPாசித்த 
நஞ்சுண்டகண்டனாகப்பட்டவன், மறுகணம் 
ஏஜேதா ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாய், 
ஜேமதை'யின்ஜேமல் இருந்த ஒரு காகிதத்தைதச் 
சட்வெடன்று எடுத்து, அதில் அவசர அவசரமாக 
இந்தி அரக்கிதைPப்ஜேபால் ஒரு படம் வதைரந்து, 
‘இஜேதா வெகாண்டு வந்துவிட்ஜேடன், இந்தி 
அரக்கிதைP!' என்று நம்பிPாகப்பட்டவனிடம் 
நீட்ட, ‘ஹஹ்ஹாஹ்ஹாஹ்ஹா!’ என்று சிரித்துக் 
வெகாண்ஜேட அவன் அதைத வாங்கி தீக்கு 
இதைரPாக்கிவிட்டு, 'ஒழிந்தாள் இந்தி அரக்கி! 
எங்ஜேக எனக்கு வெவற்றி விழா?' என்று 



எக்காளத்ஜேதாடு ஜேகட்க, ‘வெகாண்டாடப்படும்!' 
என்றான் நஞ்சுண்டகண்டன்.

'வீர வழிபாடு?‘

'நடத்தப்படும்!'

‘வெபான்னாதைட?'

'ஜேபார்த்தப்படும்!'

‘சிதைல?'

‘தைவக்கப்படும்!’

‘எல்லாவற்றுக்கும் 'படும், படும், படும்தானா!' 
என நம்பி நம்பிக்தைகயிழந்து ஜேகட்க, 'ஆமாம்; 
படும், படும், படும்!' என நஞ்சுண்டகண்டன் 
அவதைனத் தட்டிப் படுக்க தைவத்துவிட்டு, 
'அவரவர்கள் வெசாந்தச் வெசலவில் ஜேதடிக் 
வெகாள்ளும் வெகளரவங்கதைள வெPல்லாம் ஊரார் 
வெசலவில் ஜேதடிக்வெகாள்ள ஜேவண்டும் என இந்த 
எல். டி. சி. நிதைனத்தால் முடியுமா?’ என 
வெவளிஜேP நடக்க, குழந்தைதகதைளத் தட்டித் தூங்க 
தைவத்துக்வெகாண்டிருந்த சுடர்க்வெகாடிPாகப் 
பட்டவள், 'இவருக்கு என்ன அண்ணா? எனக்குப்



பPமாயிருக்கிறஜேத!' என அழுது புலம்ப, 
'ஜேவவெறன்ன, தைபத்திPம்தான்!' என அவன் மனம்
வெவதும்பிச் வெசால்வானாயினன்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன அரசிPல்வாதிகளின் 
வெவறித்தனமான ஜேபச்சுக்கு இதைரPாகி 
வெநாடித்துப்ஜேபான எத்ததைனஜேPா 
குடும்பங்களில் ஒன்றாக நம்பியின் குடும் பமும் 
ஆக, அதைதக் கண்டு மனம் வெபாறாத நஞ்சுண்ட 
கண்டன், அந்தக் குடும்பத்தைதயும் தாஜேன 
ஜேமற்வெகாண்டு நடத்துவானாயினன்.

‘இப்படி எத்ததைன நாட்கள் அண்ணா, உங்களால் 
எங்கதைளக் கட்டிக் காக்க முடியும்?’ என்று ஒரு 
நாள் சுடர்க் வெகாடிPாகப்பட்டவள் ஜேகட்க, 
‘எனக்வெகன்ன, வெபண்டாட்டிPா பிள்தைளPா? 
இருப்பது ஒஜேர வெபட்டி, ஒஜேர படுக்தைக; 
அவற்தைறயும் இங்ஜேக வெகாண்டு வந்து ஜேபாட்டு 
விட்டால் இப்ஜேபாது நான் இருக்கும் அதைறயின் 
வாடதைகயும் மிச்சம்!' என்று அவன் தன் 
வெபட்டிதைPயும் படுக்தைகதைPயும் வெகாண்டு வந்து
அங்ஜேக ஜேபாட்டுவிட்டு, 'உன்னுதைடP 
குழந்தைதகள் ததைலவெPடுக்கும் வதைர, என்னால் 



முடிந்த வதைர உனக்கு நான் உதவுகிஜேறன்; நீயும் 
தைதPல் வெமஷிதைனக் வெகாஞ்ச நாட்களுக்குக் 
கட்டிக்வெகாண்டு அழு. அதற்குப் பின் உன் பாடு, 
குழந்தைதகள் பாடு!' என்று வெசால்ல, பிறந்தகம் 
என்று ஒன்று இல்லாத சுடர்க்வெகாடியும் 'சரி' 
என்று அதற்குச் சம்மதிப்பாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன நம்பிPாகப்பட்டவதைன 
மனஜேநாய் மருத்துவ விடுதியில் ஜேசர்த்துவிட்டு, 
அந்தக் குடும்பத்தைத 
நஞ்சுண்டகண்டனாகப்பட்டவன் 
நடத்திவருங்காதைலயில், பிறர் வாழ்ந்தாலும் 
வெபாறுக்காத, வெகட்டாலும் தாங்காத ஈனப் 
பிறவிகள் சில ஒரு நாள் குழாPடியில் ஒன்று 
கூடி, சுடர்க்வெகாடியின் வீட்தைடச் சுட்டிச் சுட்டிக் 
காட்டி ஏஜேதா ஜேபச, 'அது என்ன ஜேபச்சு?' 
என்பதற்காகத்தாஜேன அவளும் அவனும் 
கவனிப்பாராயினர்.

‘வெதரியுமா, ஜேசதி?' என்றது அந்த ஈனப் 
பிறவிகளில் ஒன்று.

‘வெதரியுஜேம! அந்த நஞ்சுண்டகண்டனுக்கும் 
சுடர்க் வெகாடிக்கும் வெராம்ப நாளாகஜேவ உறவாம்;



அவர்கள் இருவரும் ஜேசர்ந்துதான் அந்த நம்பிக்கு 
ஏஜேதா மருந்து வாங்கிக் வெகாடுத்து அவதைனப் 
தைபத்திPமாக்கி விட்டார்களாம்!' என்றது 
இன்வெனான்று.

'அதுதாஜேன பார்த்ஜேதன், ஜேசாழிPன் குடுமி சும்மா 
ஆடுமா?’ என்றது மற்வெறான்று.

‘அது எப்படி ஆடும்?’ என்றது மற்றும் ஒன்று.

அதற்குப் பின் எல்லாருமாகச் ஜேசர்ந்து 
'கலகல'வெவனச் சிரித்த அந்தச் சிரிப்பு, 
சுடர்க்வெகாடியின் வெநஞ்சிஜேல வெநருப்தைப வாரிக் 
வெகாட்டிPதுஜேபால் இருக்கஜேவ, ‘என்னால் தாஜேன
அந்த உத்தமருக்கு இந்த அபவாதம்?’ என அவள் 
நிதைனப்பாளாயினள்; 'என்னால்தாஜேன அந்த 
உத்தமிக்கு இந்த அபவாதம்!’ என அவன் 
நிதைனப்பானாயினன். இப்படிPாகத்தாஜேன 
இருவரும் ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிPாமல் 
ஒருவதைரப் பற்றி ஒருவர் நிதைனத்து வருந்திக் 
வெகாண்டிருக்குங்காதைலயில், ஒரு நாள் 
சுடர்க்வெகாடிPாகப் பட்டவள் ஊராரின் 
அபவாதத்துக்கு அஞ்சித் தன் உயிதைரத்தாஜேன 
மாய்த்துக் வெகாள்ளத் துணிந்து அரளிக் 



வெகாட்தைடதைP அதைரத்துத் தண்ணிரில் கலக்கிக் 
குடிக்கப் ஜேபாக, அதுகாதைல அவள் 
குழந்தைதகளில் ஒன்று, ‘அம்மா!’ என்று அவதைள 
அதைழத்துக் வெகாண்ஜேட வந்து அவளுதைடP 
கால்கதைளக் கட்டிப் பிடிக்க, அவள் தன் 
தைகயிலிருந்த குவதைளதைPக் கீஜேழ தைவத்துவிட்டு,
‘என் கண்ஜேண! என்று அதைதத் தூக்கி 
அதைணத்துக்வெகாள்ள, உள்ளமுருகும் அந்தக் 
காட்சிதைPப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட வந்த 
நஞ்சுண்டகண்டன் விஷPத்தைத ஒருவாறு 
புரிந்துவெகாண்டு, அவள் கீஜேழ தைவத்த அரளிக் 
வெகாட்தைடத் திரவத்தைத எடுத்துச் சட்வெடன்று 
குடித்துவிட்டு, 'பழிக்கு அஞ்சிச் சாக 
ஜேவண்டிPவள் நீ அல்ல; நான்தான். ஏவெனனில், 
எனக்குப் பின்னால் எனக்காக அழ இந்த 
உலகத்தில் Pாரும் கிதைடPாது; உனக்காக அழ 
உன்னுதைடP குழந்தைதகள் இருக்கின்றன. 
அவற்தைறக் காப்பாற்று; உன் கதைடசி மூச்சு 
உள்ளவதைர காப்பாற்று!' என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட மPங்கிக் கீஜேழ விழுந்து கண்தைண 
மூட, 'ஐஜேPா, அண்ணா! உங்களுக்காக நான் 
அழுஜேவன்; என் காலவெமல்லாம் அழுஜேவன்!’ 



என்று அவன்ஜேமல் விழுந்து அவள் புரண்டு 
புரண்டு அழுவாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘பழிக்கு அஞ்சி சாக ஜேவண்டிPது
அவளா, அவனா?' என விக்கிரமாதித்ததைரக் 
ஜேகட்க, 'இருவரும் அல்ல; ஒரு பாவமும் 
அறிPாத அவர்கதைளப் பழிக்கு உள்ளாக்கிP 
சமூகம்தான்!' என விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
காண்க... காண்க... காண்க...



13. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

தருமராசன் கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
பதின்மூன்றாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'தருமபுரி, தருமபுரி, தருமபுரி 
என்று வெசால்லா நின்ற ஊரிஜேல, 'தருமராசன், 
தருமராசன்' என்று ஒரு தருமராசன் உண்டு. அந்த 
தருமராசனாகப்பட்டவர், தருமபுரீஸ்வரர் 
ஜேகாயிலுக்கு நாள் தவறாமல் ஜேபாய் 
வருவதுண்டு. அப்படிப் ஜேபாய் 
வரும்ஜேபாவெதல்லாம் அங்குள்ள 
பிச்தைசக்காரர்களுக்கு அவர் ததைலக்கு ஒரு தைபசா 
வீதம் தருமம் வெசய்துவிட்டு வருவதும், அதற்காக
அவர்கள் அவதைரக் கண்டதும் ஜேதனில் ஈ 



வெமாய்ப்பதுஜேபால் வந்து வெமாய்த்துக் 
வெகாள்வதும் வழக்கமாயிருந்து வந்தது. இந்த 
வழக்கத்துக்கு விஜேராதமாய் அவர் ஒரு நாள் 
ததைலக்கு ஒரு தைபசா தருமம் வெசய்வதற்குப் 
பதிலாகப் பத்துப் தைபசா தருமம் வெசய்P, 'இது 
என்ன ஆச்சச்சரிPம்!’ என்று அவதைரச் சூழ்ந்து 
நின்ற பிச்தைசக்காரர்களில் ஒருவன் சுற்றுமுற்றும் 
பார்க்க, அந்த வழிஜேP புன்னதைக 
சிந்திPவண்ணம் 'தவனம், தவனம்’ என்னும் 
ஜேபர் வெகாண்ட ஜேபரழகி ஒருத்தி வந்து 
வெகாண்டிருப்பதைதக் கண்டு, அவன் அப்படிஜேP 
அPர்ந்து ஜேபாய் நிற்பானாயினன்.

இவன் இங்ஙனம் நிற்க, ‘அண்ணலும் 
ஜேநாக்கினான், அவளும் ஜேநாக்கினாள்' 
என்பதற்காகத்தாஜேன தருமராசன் அவதைள 
ஜேநாக்க, அவளும் தருமராசதைன ஜேநாக்க, 
‘புனிதமான ஜேகாயிலில், புனிதமான காதல் 
அரும்பிவிட்டது’ என எண்ணிப் பூரித்துப் 
ஜேபானவராய், அவர் அவதைளத் திரும்பித் 
திரும்பிப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட வெசன்று, 
அங்கிருந்த ஒரு தூணில் ஜேமாதிக்வெகாண்ட பின் 



தன் நிதைனவுக்கு வந்து, தன் வழிஜேP 
வெசல்வாராயினர்.

இவர் இங்ஙனம் வெசல்ல, அந்தப் 
பிச்தைசக்காரஜேனா வெமல்ல தவனத்தைத வெநருங்கி, 
'அம்மா, ஒரு விண்ணப்பம்!’ என்று கூனிக் குறுகி
நின்றானாயினன்.

‘என்ன விண்ணப்பம்?'

‘தினம் தினம் நீங்கள் இந்தக் ஜேகாயிலுக்கு வந்து 
வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டும். தாஜேP!'

‘ஏன்?'

‘உங்கதைளப் பார்த்தால் ஒரு தைபசா ஜேபாடும் 
மவராசர்கள் கூடப் பத்துப் தைபசா 
ஜேபாடுகிறார்கள்!' என அவன் ததைலதைPச் 
வெசாறிந்து வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 'அதற்வெகன்ன, 
வருகிஜேறன்; எனக்கும் எண்ணி நாற்பது நாட்கள் 
இந்தக் ஜேகாயிதைலச் சுற்றி 
வரஜேவண்டியிருக்கிறது!’ என்பதாகத்தாஜேன 
அவளும் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்லி விட்டுச் 
வெசல்வாளாயினள்.



இப்படிPாகத்தாஜேன தவனமும் தருமராசனும் 
தினம் தினம் ஜேகாயிலில் சந்திக்க, ஒரு நாள் 
தருமராசனாகப் பட்டவர் ஆதைசதைP அடக்க 
முடிPாமல் அவதைள அணுகி, ‘கண்ஜேணாடு கண் 
ஜேபசிக்வெகாண்டிருந்தால் மட்டும் ஜேபாதுமா? 
வாயும் ஜேபச ஜேவண்டாமா?' எனக் ஜேகட்டு 'இளி, 
இளி’ என இளிக்க, அவள் திடுக்கிட்டு, 
‘என்னத்தைதப் ஜேபசச் வெசால்கிறீர்கள்?' என எரிந்து
விழுவாளாயினள்.

தருமராசன் ஒன்றும் புரிPாமல், 
‘எனக்காகத்தாஜேன நீ தினம் தினம் இங்ஜேக 
வருகிறாய்?’ எனப் பின்னும் ஜேகட்க, 
‘முகதைரதைPப் பார் முகதைரதைP! உமக்காக நான் 
ஏன் வருகிஜேறன்? ஜேபாம் ஐPா, ஜேபாம்!' என 
அவள் பின்னும் அலட்சிPமாகச் வெசால்லிவிட்டு 
நடக்க, ‘அடக் கடவுஜேள! ‘காதல் ஒரு கனவு’ 
என்கிறார்கஜேள, அது இதுதானா? என அவர் 
பத்துப் தைபசாவுக்குப் பதிலாக ஒரு தைபசா 
தருமம் வெசய்Pக்கூட மறந்து வெவளிஜேP வெசல்ல, 
‘சாமி, சாமி!’ என அவதைரத் வெதாடர்ந்து வெசன்ற 
பிச்தைசக்காரர்கள் ஒன்றும் கிதைடக்காமல் 
திரும்பி, ‘நாம் வெகாடுத்து தைவத்தது 



அவ்வளவுதான்!' எனத் தங்கதைளத் தாங்கஜேள 
ஜேதற்றிக் வெகாள்வாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘தருமம் எதற்காகச் வெசய்P 
ஜேவண்டும்?’ என விக்கிரமாதித் ததைரக் ஜேகட்க, 
'புண்ணிPத்துக்காகச் வெசய்P ஜேவண்டும்; 
வெபருதைமக்காகச் வெசய்Pக் கூடாது!’ என 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
என்றவாறு...... என்றவாறு...... என்றவாறு..…



14. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

பார்வதி கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
பதினான்காவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'பார்வதி, பார்வதி' என்ற பாதைவ 
ஒருத்தி எங்கள் பக்கத்திஜேல இருந்தாள். 
எண்ணிப் பதினாறு வPது முடியு முன்னஜேர 
அவள் பக்கத்து வீட்டுப் தைபPனான 
பரஞ்ஜேசாதிதைPப் பார்த்து, ‘பக்கத்து வீட்டுப் 
பருவ மச்சான், பார்தைவயிஜேல படம் பிடிச்சான்!' 
என்று தன் வீட்டு வெமாட்தைட மாடியில் நின்று 
பாட, பதிலுக்கு அவனும், ‘பாவாதைட 
தாவணியில் பார்த்த உருவமா? பூவாதைட 
ஜேபாட்டு வர, பூத்த பருவமா?' என்று வெமாட்தைட 



மாடியில் நின்று பாட, 'எங்ஜேக, எப்வெபாழுது Pார் 
கிதைடப்பார்கள்?' என்று ஜேவறுஜேவதைல ஒன்றும் 
இல்லாமல் காத்துக் வெகாண்டிருந்த 
காதலாகப்பட்டது, அன்ஜேற 
அவர்களுக்கிதைடயில் ஜேதான்றி, ஊன்றி, முதைள 
விட்டு, இதைல விட்டு, வெசடிPாகி, மரமாகி, பூத்து,
காய்த்து, பழுக்கும் வதைர ஆனந்தமாகத் தூங்கிக் 
வெகாண்டிருந்த அவளுதைடP வெபற்ஜேறார், 
திடீவெரன்று ஒருநாள் விழித்துக்வெகாண்டு, 
‘அப்படிPா சமாசாரம்? ஆச்சா, ஜேபாச்சா?’ என்று 
அங்வெகாரு காலும், இங்வெகாரு காலும் எடுத்து 
தைவத்துக் 'குதி, குதி' என்று குதிக்க, ‘சும்மா 
நிறுத்துங்கள்!' என்பதாகத்தாஜேன முச்சந்தியில் 
தைக காட்டி வண்டிகதைள நிறுத்தும் 
ஜேபாலீஸ்காரன்ஜேபால் அவள் தன் வெபற்ஜேறாதைர 
அலட்சிPமாகக் தைக காட்டி நிறுத்துவாளாயினள்.

‘பள்ளிக்கூடம் ஜேபாகிஜேறன் என்று 
வெசால்லிவிட்டு, ஜேநற்று நீ அந்தப் பPஜேலாடு 
எங்ஜேகPடி, ஜேபானாய்?' என்பதாகத்தாஜேன 
தாPாகப்பட்டவள் சீற, 'நான் ஒன்றும் அந்தப் 
பPஜேலாடு ஜேபாகவில்தைல; 
வாத்திPாரம்மாஜேவாடு ‘எக்ஸ்கர்ஷன்'தான் 



ஜேபாயிருந்ஜேதன்!' என்பதாகத்தாஜேன 
மகளாகப்பட்டவள் 'காதல் வெபாய்'களில் 
ஒன்தைறச் வெசால்லி, அவள் வாதைP 
அடக்குவாளாயினள்.

‘இப்படிப் ஜேபாய்ப் ஜேபாய்த்தான் அவள் 
ஒவ்வெவாரு வகுப்பிலும் இரண்டிரண்டு 
வருஷங்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் ஜேபால் 
இருக்கிறது!' என்பதாகத்தாஜேன தகப்பனாராகப் 
பட்டவர் திருவாய் மலர, 'நானா 
உட்கார்ந்திருக்கிஜேறன்? அவர்கள் உட்கார 
தைவத்தால் அதற்கு நான் என்ன வெசய்வதாம்?’ 
என்பதாகத்தாஜேன மகளாகப்பட்டவளும் தன் 
பவளவாய் திறந்து, பதவிசாகச் 
வெசால்வாளாயினள்.

‘காஜேல'ுக்குப் ஜேபானால்தான் 
இப்படிவெPல்லாம் நடக்கும் என்பார்கள்: 
தைஹஸ்கூலிஜேலஜேP இப்படி நடக்கிறஜேத?' என்று 
தாPார் மூக்கின்ஜேமல் விரதைல தைவக்க, ‘காலம் 
அப்படி இருக்குடி! எலிவெமண்டரி 
ஸ்கூலிஜேலஜேP இப்படிவெPல்லாம் நடந்தாலும் 
இப்ஜேபாது ஆச்சரிPப் படுவதற்கில்தைல!’ என்று 



தகப்பனார் தம் ததைலயில் தைகதைP 
தைவத்துக்வெகாண்டு உட்காருவாராயினர்.

‘அவன் என்ன 'ாதிஜேPா, இழஜேவா 
வெதரிPவில்தைலஜேP? ஒஜேர 'ாதிPாயிருந்தாலும் 
மானம் ஜேபாவதற்கு முன்னால் மூன்று 
முடிச்தைசப் ஜேபாட்டு விட்டுவிடலாம்' என்று 
தாPாகப்பட்டவள் வெசால்ல, 'அதற்கும் 
பதிவெனட்டு வPதாவது ஆக ஜேவண்டாமா? 
எதற்கும் உன் மகதைளக் ஜேகட்டுப் பார், அவன் 
என்ன 'ாதி என்று?' 'அவன் என்ன 'ாதிPடி?’ 
என்று மகதைளக் ஜேகட்க, அவள் 'இப்படியும் ஒரு 
முண்டம் இருக்குமா?’ என்பதுஜேபால் தன்தைன 
மட்டுஜேம புத்திசாலி என்று நிதைனத்துக்வெகாண்டு 
'களுக்'வெகன்று சிரிக்க, தாPார் ஒன்றும் புரிPாமல்,
‘என்னடி, சிரிக்கிறாய்?' என்று ஜேகட்க, ‘'ாதி 
மதத்தைதவெPல்லாம் பார்த்துக்வெகாண்டு காதல் 
பிறப்பதில்தைல அம்மா, காதல் பிறப்பதில்தைல!' 
என்பதாகத் தாஜேன, தான் படித்த 
கதைதகளிலிருந்தும், பார்த்த 
சினிமாக்களிலிருந்தும் கண்ட உண்தைமதைP 
அவள் பளிச் வெசன்று எடுத்துச் வெசால்ல, 
'அப்படிவெPன்றால் அவன் ஒரு 'ாதி, நீ ஒரு 



'ாதிPா?' என்பதாகத்தாஜேன தாPார் ஜேமலும் ஒரு 
‘பிற்ஜேபாக்குக் ஜேகள்வி'தைPக் ஜேகட்டு தைவக்க, 
'ஆமாம், ஆமாம், ஆமாம்!' என்று அவள் தன் 
'முற்ஜேபாக்குப் பதி'தைல ஒரு முதைறக்கு 
மும்முதைறPாகச் வெசால்லி தைவப்பாளாயினள்.

இதைதக் ஜேகட்டதும், 'நடக்காது; இந்தக் 
கலிPாணம் என் உயிருள்ளவதைர நடக்கஜேவ 
நடக்காது!’ என்று தகப்பனார் அழுத்தம் 
திருத்தமாகச் வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட ஒரு துள்ளுத் 
துள்ளி எழுந்து நிற்க, 'நடக்காவிட்டால் என்தைன 
நீங்கள் உயிஜேராடு பார்க்க முடிPாது!’ என்று 
மகளும் அழுத்தம் திருத்தமாக ஒரு விள்ளு 
விள்ளிச் வெசால்லி, அவதைரப் 
பPமுறுத்துவாளாயினள்.

‘இப்படிப்பட்ட வெபண்தைண உயிஜேராடு 
பார்ப்பதும் ஒன்றுதான்; உயிரில்லாமல் 
பார்ப்பதும் ஒன்றுதான்!' 
என்று தகப்பனாராகப்பட்டவர் வெசால்ல, 
'மணந்தால் நான் அவதைரத்தான் மணப்ஜேபன்; 
இல்லாவிட்டால் மரணத்தைதத் தழுவுஜேவன்!’ 
என்று மகளாகப்பட்டவள் தான் கற்ற சினிமா 



வசனங்களிலிருந்து ஒரு வசனத்தைத எடுத்து 
அவருக்கு முன்னால் வீச, 'ஐஜேPா, 
அப்படிவெPல்லாம் வெசய்து விடாஜேதடி Pம்மா!’ 
என்று அவள் தாPாராகப்பட்டவள் அவதைளக் 
கட்டித் தழுவிக் வெகாண்டு கண்ணீர் 
வடிப்பாளாயினள்.

பார்த்தார் தகப்பனார்; ‘பக்கத்து வீட்டு பருவ 
மச்சா’தைனயும், ‘பாவாதைட தாவணியில் பார்த்த 
உருவ'த்தைதயும் எப்படிப் பிரிப்பவெதன்று 
ஜேPாசித்தார். அதற்கு முதற்படிPாகப் 'படித்தது 
ஜேபாதும், என் அருதைம மகஜேள!' என்று தம் 
மகதைளப் பள்ளிக்கூடத்தைத விட்டு நிறுத்தினார். 
நிறுத்திPபின் அவளுக்குப் ‘பால் கசக்கிறதா, 
படுக்தைக ஜேநாகிறதா?’ என்று கவனித்தார்; 
'இல்தைல' என்று வெதரிந்தது. அஜேத மாதிரி பக்கத்து
வீட்டுப் தைபPன் அவதைளப் பார்க்காத 
ஏக்கத்தால் ‘பாகாய் உருகுகிறானா, துரும்பாய் 
இதைளக்கிறானா?' என்று பார்த்தார்; அவன் 
பலூனாய்ப் பருத்து வந்ததைதக் கண்டு பரம 
திருப்திPதைடந்தார். ஆனாலும், ‘அன்புள்ள 
அத்தான் ஆதைசக்ஜேகார் கடிதம்’ என்று 
இங்கிருந்தும், ‘உன்தைனக் கண் ஜேதடுஜேத! உன் 



எழில் காணஜேவ, என் உளம் நாடுஜேத!' என்று 
அங்கிருந்தும் 'கடிதம் விடு தூது’ நடக்க, அந்தத் 
துதிலிருந்தும் தப்பவதற்காக அவர் தம் வீட்தைட 
மாற்றினார். அப்ஜேபாதும் அந்தத் தூது நிற்காமல் 
தபால் இலாகாவினர் தைகக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேசர, 
அதைத அவர்கள் ஒழுங்காகச் வெசய்Pாமல் 
பிள்தைளயின் கடிதத்தைதப் வெபண்தைணப் 
வெபற்றவர்களிடமும், வெபண்ணின் கடிதத்தைதப் 
பிள்தைளதைPப் வெபற்றவர்களிடமும் வெகாடுக்க, 
உடஜேன பிள்தைளயின் தகப்பனார் துடிப்பதற்கு 
மீதைசயில்லாத குதைறதைPத் தம் குடுமிதைP 
அவிழ்த்துப் பட்வெடன்று ஒரு தட்டுத்தட்டி 
முடிவதில் தீர்த்துக்வெகாண்டு வெபண்தைணப் 
வெபற்றவதைரத் ஜேதடி வர, 'என்ன சங்கதி?’ என்று 
இவர் அவதைர விசாரிக்க, ‘உம்முதைடP 
வெபண்தைண அடக்கி தைவயும்! மரிPாதைதPாகச் 
வெசால்கிஜேறன்; உம்முதைடP வெபண்தைண அடக்கி 
தைவயும்!' என்று அவர் ‘ருத்திர தாண்டவம்’ ஆட, 
‘Pாரிடம் வெசால்கிறீர்? நீர் முதலில் உம்முதைடP 
தைபPதைன அடக்கி தைவயும்!' என்று இவர் 
‘ஊழிக்கூத்'ஜேத ஆட, அதற்குள் அவருதைடP 
சகதர்மிணி 'தா, தைத’ என்று அங்ஜேக வந்து, 



‘என்னதான் இருந்தாலும் இப்படிPா? ஆற்ற 
மாட்டாமல் வெபண்தைணப் வெபற்றுக் 
வெகாண்டவர்களுக்கு அகமுதைடPான் ஜேதடி 
தைவக்கவும் அறிவு இருக்க ஜேவண்டாமா? 
அதற்காக இப்படிPா ஊதைர ஜேமP விடுவது? தூ!’ 
என்று கீஜேழ துப்ப, 'Pாதைரப் பார்த்துக் கீஜேழ 
துப்புகிறாய்? அPலான் வீட்டுப் வெபண்ணின் 
ததைலயில் தைக தைவக்கும் அழகான பிள்தைளதைPப்
வெபற்று தைவத்துக் வெகாண்டிருக்கும் நீPா 
என்தைனப் பார்த்துக் கீஜேழ துப்புகிறாய்? உன் 
மூஞ்சியிஜேலஜேP நான் துப்புகிஜேறன். பார்! தூ!’ 
என்று இவருதைடP மதைனவி அவள் 
முகத்திஜேலஜேP துப்ப, இருவரும் ஒருவர் ததைல 
முடிதைP ஒருவர் வதைளத்துப் பிடித்துக்வெகாண்டு, 
முடிந்த மட்டும் அடித்துக் வெகாள்வாராயினர்.

தாங்கள் குடுமிதைPப் பிடித்துக் வெகாள்வதற்குப் 
பதிலாகத் தங்கள் மதைனவிமார் இருவரும் 
ததைலமுடிதைPப் பிடித்துக் வெகாண்டு நிற்பதைதக் 
கண்ட கணவன்மார் அப்படிஜேP திதைகத்துப் 
ஜேபாய் நிற்க, அதற்குள் அவர்கள் இருவரும் 
ஒருவர் சவுரிதைP ஒருவர் பிடுங்கிக் தைகயில் 
தைவத்துக் வெகாண்டு, 'மரிPாதைதPாக என் 



சவுரிதைPக் வெகாடுடி!’ என்று அவதைள இவளும், 
'மரிPாதைதPாக என் சவுரிதைPக் வெகாடுடி’ என்று 
இவதைள அவளும் இதைரக்க இதைரக்கக் ஜேகட்டுக் 
வெகாண்டு நிற்பாராயினர்.

இந்தச் சமPத்தில் தங்கள் மதைனவிமாரின் 
உண்தைமPான முடியின் அளதைவ உள்ளது 
உள்ளவாறு வெதரிந்து வெகாண்ட கணவன்மார் 
இருவரும் தங்களுக்குள்ஜேள சிரித்தபடி 
அவர்களுக்கிதைடஜேP புகுந்து, அவளுதைடP 
சவுரிதைP இவளிடமும், இவளுதைடP சவுரிதைP 
அவளிடமும் வாங்கிக் வெகாடுத்து விட்டுத் 
தங்கள் தங்கள் வீடு ஜேநாக்கி 
நடக்க, ‘கலிPாணத்தின் ஜேபாது நடக்க ஜேவண்டிP
சம்பந்தி சண்தைட இப்ஜேபாஜேத நடந்துவிட்டதால் 
இனி கலிPாணம் நடக்க ஜேவண்டிPதுதான் 
பாக்கி!' என்று நிதைனத்த காதலர்கள் இருவரும் 
தங்கதைளப் பார்த்து ஊர் சிரிப்பதைத மறந்து, 
தங்கதைளத் தாங்கஜேள பார்த்துச் சிரித்துக் 
வெகாள்வாராயினர்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இவர்களுதைடP காதல் 'ஊர் 
அறிந்த ரகசிP'மாய்ப் ஜேபாக, வெபண்தைணப் 



வெபற்றவர் அப்ஜேபாதும் தம் பிடிவாதத்தைத 
விடாமல் தம்முதைடP வெபண்தைண ஜேவறு ஒர் 
ஊருக்கு அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அங்ஜேக 
'பரமசிவம், பரமசிவம்’ என்ற ஒரு தைபPதைனப் 
பார்த்து, அவன் ததைலயில் பார்வதிதைPப் 
பலவந்தமாகக் கட்டி தைவத்து தம் கடதைமதைPத் 
தீர்த்துக்வெகாண்டஜேதாடு, 'ாதிதைPயும் ஒருவாறு 
காப்பாற்றி தைவப்பாராயினர்.

இந்தச் வெசய்திதைP அறிந்தான் பரஞ்ஜேசாதி; 
இப்படி நடந்த பின் ஒரு காதலன் என்ன வெசய்P 
ஜேவண்டும் என்பதைதச் சாவுச் ஜேசதிதைPக் கூட 
சந்ஜேதாஷமாக வெவளியிடும் ஒரு தினசரிதைPத் 
தினந்ஜேதாறும் படித்து வந்ததன் காரணமாகத் 
வெதரிந்து தைவத்துக் வெகாண்டிருந்த அவன், ஒரு 
பாழுங்கிணற்தைறத் ஜேதடினான்; 
கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு துளி விஷத்தைதத் 
ஜேதடினான்; கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு முழம் 
கயிற்தைறத் ஜேதடினான்; கிதைடத்தது. 
அவ்வளவுதான் ‘ஏன், காதலித்ஜேதாம்?' என்று 
வெதரிPாமல், ‘ஏன் சாகிஜேறாம்?’ என்று கூடத் 
வெதரிPாமல், பதிவெனட்டு வPதுகூட நிரம்பாத 
அந்தப் பாவி மகன் தன் கழுத்தில் அந்தக் 



கயிற்தைறச் சுருக்கிட்டுக் வெகாண்டு 
வெதாங்கிவிட்டான்!

இந்தச் வெசய்திதைP அறிந்தாள் பார்வதி; இப்படி 
நடந்த பின் ஒரு காதலி என்ன வெசய்P ஜேவண்டும் 
என்பதைத, தான் ஏற்வெகனஜேவ பார்த்த பல 
சினிமாப் படங்களிலிருந்து வெதரிந்து தைவத்துக் 
வெகாண்டிருந்த அவள், ஒரு முழம் கயிற்தைறத் 
ஜேதடினாள்; கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு துளி 
விஷத்தைதத் ஜேதடினாள்; கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு 
பாழுங்கிணற்தைறத் ஜேதடினாள்; கிதைடத்தது. 
அவ்வளவுதான்; ‘ஏன் காதலித்ஜேதாம்?’ என்று 
வெதரிPாமல், ‘ஏன் சாகிஜேறாம்?' என்றுகூடத் 
வெதரிPாமல், அந்தப் பதினாறு வPது பாவி மகள் 
பாழுங் கிணற்றிஜேல விழுந்து சாக, ‘அது 
தற்வெசPலாக நிகழ்ந்த விபத்து!’ என்று கதைத 
கட்டி, அவள் வெபற்ஜேறார் தற்வெகாதைல 
வெசய்துவெகாண்ட குற்றத்திலிருந்து தங்கள் 
மகதைளயும் தங்கதைளயும் ஒருங்ஜேக 
காத்துக்வெகாண்டு அதைமதியுறுவாராயினர்.

இந்த அருதைமPான சந்தர்ப்பத்தைத எதிர்பார்த்துக்
வெகாண்டிருந்ததுஜேபால் சீர்திருத்தவாதிகள் சிலர் 



கடச்சுட வந்து, சுடுகாட்டிஜேலஜேP சுடச்சுட ஒரு 
கூட்டத்தைதக் கூட்டி, ‘பலி! 'ாதி வெவறிக்கு இரு 
இளம் உயிர்கள் பலி!' என்று சுடச் சுடப் ஜேபச, 
''ாதி வெவறிக்கு என்று மட்டும் வெசால்லாதீர்கள்; 
பதிவெனட்டு வPதுக்கு முன்னஜேர காதலிக்க 
ஆரம்பித்துவிட்ட அறிPாதைமக்குப் பலி, 
அசட்டுத்தனத்துக்குப் பலி, 
அதிகப்பிரசங்கித்தனத்துக்குப் பலி என்றும் 
வெசால்லுங்கள்!' என்பதாகத்தாஜேன அங்கிருந்த 
ஒரு வெபரிPவர் அதைத மறுத்துச் வெசால்ல, 'அடி, 
அந்தப் பழம் பஞ்சாங்கத்தைத! உதைத, அந்த மூடப்
பழக்க வழக்கத்தைத!’ என்று அவர்கள் அவதைர 
விரட்டிக்வெகாண்டு ஓடுவாராயினர்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன இவர்கள் கதைத முடிP, 
உண்தைமதைP அறிPாத பரமசிவம் தன் 
மதைனவியின் மரணத்தால் மனம் உதைடந்து, ‘என் 
மதைனவிதைPப் பலி வெகாண்ட பாழுங் 
கிணற்றுக்கு நானும் பலிPாஜேவன்!' என்று 
பலிPாக, அது சீர்திருத்தவாதிகள் உள்பட 
அதைனவதைரயுஜேம சிந்ததைனக்குள் 
ஆழ்த்துவதாயிற்று.'



பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘பார்வதிக்காகப் பரஞ்ஜேசாதி 
வெசத்தான்; பரஞ்ஜேசாதிக்காகப் பார்வதி வெசத்தாள்;
பரமசிவம் ஏன் வெசத்தான்?' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘அறிவில்லாமல் 
வெசத்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது 
காண்க... காண்க... காண்க…



15. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

பஜேராபகாரி கதைத

‘விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
பதிதைனந்தாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'தPாநிதி, தPாநிதி' என்று ஒரு 
'தனி மனிதன்’ தரங்கம்பாடியிஜேல உண்டு. 
வாழ்க்தைகயில் மட்டுமல்ல, வாழும் 
முதைறயிலும் 'தனி மனித'னாகஜேவ இருந்து வந்த 
அவன், Pாராவது ஏதாவது ஒர் உதவி ஜேகாரித் 
தன்னிடம் வந்தால், தன்னால் முடிந்தவதைர அந்த
உதவிதைP அவர்களுக்குத் தட்டாமல் 
வெசய்வதுண்டு. இதனால் 'பஜேராபகாரி’ என்று 
அந்தப் பக்கத்தில் வெபPர் எடுத்து வந்த அவன், 
ஒரு நாள் இரவு எங்ஜேகஜேPா ஜேபாய்விட்டுத் தன் 



ஊருக்குத் திரும்பி வந்து வெகாண்டிருக்க, 
அதுகாதைல, 'ஐPா, ஐPா!’ என்று ஒர் அவலக் 
குரல் ஒலிக்க, அதுஜேகட்டு அவன் திரும்பிப் 
பார்க்க, பூட்டிP வீட்டுக்குள்ஜேள இருந்த ஒருவன்,
'உங்கதைளத்தான் ஐPா, இங்ஜேக வாருங்கள், ஐPா!’
என்று அவதைனத் தீனக் குரலில் 
அதைழப்பானாயினன்.

‘என்ன சங்கதி?’ என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட 
பஜேராபகாரி அவதைன வெநருங்க, ‘இப்படியும் ஒர் 
அநிPாPம் நடக்க நீர் பார்த்ததுண்டா? 
மதைனவிதைPப் பிரசவத்துக்காகப் பிறந்தகத்துக்கு 
அனுப்பிவிட்டுத் தன்னந் தனிPாக நான் வீட்டில் 
இருந்ஜேதன். Pாஜேரா ஒரு திருடன் வந்து 
என்தைனப் பPமுறுத்தி, 'எங்ஜேக சாவி?' என்று 
ஜேகட்க, ‘இஜேதா இருக்கிறது, அஜேதா இருக்கிறது!' 
என்று நான் சாவிதைPத் ஜேதடுபவன் ஜேபால் 
வெமல்ல வெவளிஜேP வந்து அவதைன உள்ஜேள 
தள்ளிப் பூட்டி விட்டுப் ஜேபாலீசுக்குத் தகவல் 
வெகாடுக்க முPல, அதற்குள் அந்தப் பாவி 
தைகக்குக் கிதைடத்ததைதச் சுருட்டிக் வெகாண்டு 
என்தைன உள்ஜேள தள்ளிப் பூட்டிவிட்டுப் ஜேபாய் 
விட்டான், ஐPா!' என்று அவன் ‘ஜேகா'வெவன்று 



கதற, ‘அழாஜேத தம்பி, அழாஜேத! ஜேவறு ஏதாவது 
ஒரு சாவி இருந்தால் வெகாடு; நான் இந்த 
பூட்தைடத் திறந்து உன்தைன விடுவிக்கிஜேறன்!' 
என்று பஜேராபகாரி அவதைனத் ஜேதற்ற, அவன் 
மூக்தைகச் சிந்திக் வெகாண்ஜேட ஒரு சாவிக்குப் 
பதிலாக ஒரு வெகாத்துச் சாவிதைP எடுத்துப் 
பஜேராபகாரியிடம் வெகாடுக்க, அவற்றில் ஒன்தைறக்
வெகாண்டு பூட்தைடத் திறந்துவிட்டு, ‘இந்தா தம்பி, 
பூட்டும் சாவியும். இனிஜேமல் நீ என்ன வெசய்P 
ஜேவண்டும் என்று நிதைனக்கிறாஜேPா, அதைதச் 
வெசய்துவெகாள்!' என்று பஜேராபகாரி பூட்தைடயும் 
சாவிதைPயும் அவனிடம் வெகாடுக்க, இனி நான் 
வெசய்Pஜேவண்டிPது இதுதான்!' என்று அவன் 
அந்தப் பஜேராபகாரிதைP உள்ஜேள தள்ளிப் பூட்டி 
விட்டுத் 'தப்பிஜேனாம்! பிதைழத்ஜேதாம்!' எனத் 
ததைல வெதறிக்க ஓடுவானாயினன்.

‘இவெதன்ன வம்பு? இப்படியும் ஏமாற்றுவார் 
இந்த உலகத்தில் உண்டா?' என்று பஜேராபகாரி 
திதைகக்க, அதுகாதைல நாதைலந்து ஜேபாலீசாருடன் 
அங்ஜேக வந்த ஒரு மூதாட்டி, 'இஜேதா இருக்கிறான்
திருடன், இஜேதா இருக்கிறான் திருடன்!' என்று 
பஜேராபகாரிதைP அவர்களுக்குச் சுட்டிக் காட்டிக் 



வெகாண்ஜேட தன்னிடமிருந்த சாவிதைP எடுத்துப் 
பூட்தைடத் திறக்க, பஜேராபகாரி ஒன்றும் புரிPாமல்
நடந்ததைதச் வெசால்ல, ‘தைகயும் களவுமாக 
அகப்பட்டுக் வெகாண்டு கதைதPா விடுகிறாய், 
கதைத? நட!' என்று ஜேபாலீசார் பஜேராபகாரியின் 
கழுத்தில் தைக தைவத்துத் தள்ளிக் வெகாண்டு 
ஜேபாலீஸ் நிதைலPத்துக்குச் வெசல்ல, திருடதைனச் 
சாமர்த்திPமாகப் பிடித்துப் ஜேபாலீசாரிடம் 
ஒப்பதைடத்த மூதாட்டிதைP அக்கம் பக்கத்தில் 
இருந்தவர்கவெளல்லாம் வாPாற, மனமாறப் 
பாராட்டி மகிழ்வாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘உபகாரம் வெசய்பவனுக்கு இந்த 
உலகத்தில் ஏன் இப்படி அபகாரம் வந்து 
ஜேசருகிறது?" என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 
'உண்தைம எது, வெபாய் எது என்று 
வெதரிந்துவெகாள்ள முடிPாத அளவுக்கு மனிதன் 
இப்ஜேபாது நடிக்கக் கற்றுக் வெகாண்டுவிட்டதால்!'
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…



16. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

கருடன் வந்து கண் திறந்த கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
பதினாறாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'ஆலகால விடத்தைதயும் 
நம்பலாம், ஆற்தைறயும் வெபருங் காற்தைறயும் 
நம்பலாம்' என்று ஆரம்பித்து, 'ஜேசதைல கட்டிP 
மாததைர நம்வெபாணாது வெமய், நம்வெபாணாது 
வெமய், நம்வெபாணாது வெமய், காணுஜேம!' என்று 
முடியும் ‘விஜேவக சிந்தாமணி' பாடதைல நீங்கள் 
ஜேகட்டிருக்கிறீர்களல்லவா? அந்தப் பாடதைல 
அப்படிஜேP பின்பற்றி நடந்து வந்த கணவன் 
ஒருவன் அதிராமப்பட்டினத்திஜேல உண்டு. 
‘முத்து, முத்து’ என்று வெபPர் வெபற்றிருந்த 



அவனுக்கு, 'மாரி, மாரி' என்று ஒரு மதைனவி 
உண்டு. அந்த மதைனவி ஜேசதைல கட்டிPதால் 
தாஜேனா என்னஜேவா, அவன் அவதைள நம்புவஜேத 
இல்தைல. அது மட்டுமல்ல; 'அவள் எப்ஜேபாது 
தன்தைன விஷம் தைவத்துக் வெகான்று 
விடுவாஜேளா?' என்று ஒரு காரணமும் இல்லாமல்
ஒவ்வெவாரு நிமிஷமும் பPந்துவெகாண்ஜேட 
இருந்த அவன், அவள் தனக்குப் பரிமாறும் 
உணதைவக்கூட உடஜேன எடுத்துச் 
சாப்பிடுவதில்தைல; நாய்க்ஜேகா, பூதைனக்ஜேகா 
முதலில் ஒரு பிடிதைP எடுத்து தைவத்து, அந்தப் 
பிடிதைP அது சாப்பிட்டு உயிருடன் இருந்த 
பின்னஜேர அவன் சாப்பிடுவான். இந்த விஷPம் 
அவளுக்குத் வெதரிPாது; அவளிடம் அவன் 
அதைதச் வெசால்லவும் இல்தைல. ஆகஜேவ 
'வாயில்லாப் பிராணிகளிடத்தில் தன் 
கணவனுக்குள்ள பிரிPம்தான் அதற்குக் காரணம் 
ஜேபாலும்!' என்று அவள் எண்ணி 
வாளாவிருப்பாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன தன் உயிர் தன்னுதைடP 
மதைனவிPால் பறி ஜேபாகாமல் இருக்க, அவன் 
ஒவ்வெவாரு நிமிஷமும் எச்சரிக்தைகயுடன் இருந்து



வெகாண்டிருந்த காதைலயில், ஒரு நாள் அவன் 
மதைனவிPாகப்பட்டவள் தன் ஊரில் அப்ஜேபாது 
நடந்து வெகாண்டிருந்த ‘மாரிPம்மன் 
திருவிழா'வுக்குத் தன்தைன அதைழத்துச் 
வெசல்லுமாறு தன்னுதைடP கணவதைன 'ஜேவண்டு, 
ஜேவண்டு' என்று ஜேவண்ட, ‘சரி' என்று அவனும் 
அதற்குச் சம்மதிக்க, ஒரு நாள் கால்நதைடப் 
பPணமுள்ள அந்த ஊருக்கு அவர்கள் இருவரும் 
மறு நாள் காதைல கட்டுச் சாதம் கட்டிக் வெகாண்டு 
நடந்ஜேத வெசல்வாராயினர்.

உச்சிப் வெபாழுது வந்ததும் அவர்கள் ஓர் 
ஆற்றங்கதைர ஆல மரத்தடியில் உட்கார்ந்து, 
தாங்கள் வெகாண்டு வந்த கட்டுச் சாதத்தைத 
அவிழ்க்க, 'நாய்க்கும் பூதைனக்கும் இப்ஜேபாது 
என்ன வெசய்Pப்ஜேபாகிறீர்கள்?' என்று 
மதைனவிPாகப் பட்டவள் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட 
ஜேகட்க, ‘ஏன், காகம் இல்தைலPா?' என்று 
கணவனாகப்பட்டவன், தன் தைகயில் ஒரு பிடி 
சாதத்தைத எடுத்துக்வெகாண்டு, ‘கா, கா' என்று 
கதைரP, அதைதக் ஜேகட்டுக் காகங்களும் ‘கா, கா’ 
என்று பதிலுக்குக் கதைரந்து வெகாண்ஜேட வந்து, 
அவன் தைவத்த ஜேசாற்தைற உண்டு உயிருடன் 



இருக்க, அதற்குப் பின்னஜேர அவன் அப்ஜேபாதும் 
உண்பானாயினன்.

அதுகாதைல தன் உணவுக்காக நல்ல பாம்பு 
ஒன்தைறத் தன்னுதைடP கால்களால் பற்றிக் 
வெகாண்டு வந்த கருடன் ஒன்று, அவன் ததைலக்கு 
ஜேமல் இருந்த மரக்கிதைள ஒன்றில் உட்கார்ந்து, 
தான் வெகாண்டு வந்த பாம்தைபக் வெகாத்தித் தின்ன 
முPல, அது வலி தாங்காமல் விஷத்தைதக் கக்க, 
அந்த விஷம் அவனுதைடP கட்டுச் ஜேசாற்றில் 
விழுந்து கலக்க, அதைதக் கவனிக்காமல் 
சாப்பிட்ட அவன், சிறிது ஜேநரத்தில் அப்படிஜேP 
மPங்கித் ததைரயில் சாய்வானாயினன்.

கணவன் கண்கள் பஞ்சதைடPத் ததைரயில் 
சாய்ந்ததைதக் கண்ட மதைனவி திடுக்கிட்டுச் 
சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, அதுகாதைல கருடனின் 
காலடியில் இருந்த பாம்ஜேப நழுவிக் கட்டுச் 
சாதத்தில் விழ, அங்ஙனம் விழுந்த பாம்தைப 
அக்கணஜேம கருடன் பாய்ந்து வந்து மீண்டும் தன் 
கால்களால் பற்றிக் வெகாண்டு பறக்க, 'ஐஜேPா, 
பாம்பின் விஷமல்லவா கட்டுச் சாதத்தில் 
விழுந்து கலந்துவிட்டதுஜேபால் இருக்கிறது!’ 



என்று பதறித் துடித்த அவள், அங்குமிங்குமாகப் 
பித்துப் பிடித்தவள் ஜேபால் ஓட, அந்த வழிஜேP 
ஆற்றில் குளித்துவிட்டு வந்து வெகாண்டிருந்த 
சாமிPார் ஒருவர் அவதைளத் தடுத்து நிறுத்தி, 
‘என்னம்மா, என்ன?’ என்று விசாரிக்க, அவள் 
கலங்கிP கண்களுடன் நடந்ததைதச் வெசால்ல, 
'கவதைல ஜேவண்டாம். கடவுள் ஜேமல் பாரத்தைதப் 
ஜேபாட்டுவிட்டு நீ ஜேபாய் உன் கணவனுக்கு 
அருகிஜேலஜேP இரு; இஜேதா, நான் வருகிஜேறன்!' 
என்று வெசால்லிவிட்டு எங்ஜேகஜேPா வெசன்ற அவர், 
சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் ஏஜேதா ஒரு 
பச்சிதைலயும் தைகயுமாக வந்து, அதைதப் பிழிந்து 
அவன் வாயிலும் மூக்கிலும் விட்டுத் திப்பிதைP 
அவனுதைடP ததைலயின் உச்சியிஜேல தைவத்துக் 
கட்ட, அடுத்த ஐந்தாவது நிமிஷம் அவன் தூங்கி 
விழித்தவன் ஜேபால் எழுந்து உட்கார்ந்து, தனக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் உட்கார்ந்திருந்த 
சாமிPாதைரயும் சம்சாரத்தைதயும் மாறி மாறிப் 
பார்த்து விழிக்க, சாமிPார் நடந்ததைதச் 
வெசால்லிவிட்டு, 'இனிஜேமல் மரத்தடியில் 
உட்கார்ந்து எதைதயும் சாப்பிடாஜேத! ஒன்று, 
வெவட்ட வெவளியில் உட்கார்ந்து சாப்பிடு; 



இல்தைல வெPன்றால், ஜேமஜேல கூதைர ஜேவய்ந்த 
ஏதாவது ஓர் இடத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிடு!' 
என்று வெசால்லிவிட்டு நடக்க, ‘இந்தாருங்கள், 
எனக்கு மாங்கல்Pப் பிச்தைச அளித்ததற்காக 
இதைதPாவது தைவத்துக் வெகாள்ளுங்கள்!' என்று 
மதைனவிPாகப்பட்டவள் தன் முந்தாதைனயில் 
முடிந்து தைவத்திருந்த ஐந்து ரூபா 
ஜேநாட்வெடான்தைற அவிழ்த்து எடுத்து அவரிடம் 
நீட்ட, 'இந்த மருந்து கடவுள் வெகாடுத்த மருந்து; 
இதைத நான் Pாருக்கும் காசுக்கு விற்பதில்தைல!' 
என்று சாமிPார் அதைத வாங்கிக்வெகாள்ளாமல் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட நடக்க, அவள் அவதைரஜேP 
கடவுளாக எண்ணி, அவர் வெசன்ற திக்கு ஜேநாக்கிக்
தைகவெPடுத்துக் கும்பிடுவாளாயினள்.

தன்தைனயும் அறிPாமல் தன் கண்களில் நீர் மல்க 
அந்தக் காட்சிதைPப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட இருந்த 
கணவனாகப்பட்டவன், மதைனவி வெகாஞ்சமும் 
எதிர்பாராதவிதமாக அவதைள மார்புறத் 
தழுவிக்வெகாண்டு, 'இன்றுதான் எனக்குப் புத்தி 
வந்தது, மாரி!' என்று நாத் தழுதழுக்கச் வெசால்ல, 
‘ஏன், என்ன நடந்தது?’ என்று அவள் ஒன்றும் 
புரிPாமல் ஜேகட்க, ‘மதைனவி கணவனின் உயிதைர 



வாங்க வந்தவள் அல்ல, வெகாடுக்க வந்தவள் 
என்பதைத நான் இன்றுதான் உணர்ந்ஜேதன்!' என்று 
அவன் பின்னும் வெசால்லி அவதைள 
இறுகத்தழுவ, 'இத்ததைன நாள் வதைர?’ என்று 
அவள் பின்னும் ஜேகட்க, ‘நீ எங்ஜேக விஷம் கிஷம் 
தைவத்து என் உயிதைர வாங்கி விடுவாஜேPா 
என்றுதான் இத்ததைன நாளும் நான் எதைதச் 
சாப்பிட்டாலும் அதில் வெகாஞ்சம் நாய்க்ஜேகா, 
பூதைனக்ஜேகா தைவத்த பின் சாப்பிட்டு வந்ஜேதன்!’ 
என்று அவன் அதுவதைர வெசால்லாத உண்தைமதைP
அவளிடம் மனம் விட்டுச் வெசால்ல, அவள் 'ஓ’ 
வெவன்று சிரித்து, 'இப்படியும் ஓர் ஆண் பிள்தைள 
உண்டா?' என்று அவன் கன்னத்தில் ஒரு வெசல்லத்
தட்டுத் தட்ட, அவன் வெவட்கித் ததைல 
குனிவானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘கணவனுக்கு மதைனவி உயிர் 
வெகாடுக்க வருபவளா, உயிர் வாங்க வருபவளா?’ 
என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘அப்படியும் 
சிலர் உண்டு, இப்படியும் சிலர் உண்டு!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 



முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
காண்க... காண்க... காண்க...…



17. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

தைபத்திPம் பிடித்த ஒரு வெபண்ணின்
கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
பதிஜேனழாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'ஜேவலப்பன் சாவடி, ஜேவலப்பன் 
சாவடி' என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 
'வீரப்பன், வீரப்பன்' என்று ஒரு விவசாயி உண்டு.
அவனுக்கு ‘ஜேவலாயி, ஜேவலாயி' என்று ஒரு 
மதைனவி உண்டு. வெபாழுது விடிந்ததும் 
கலப்தைபதைPத் தூக்கித் ஜேதாளின்ஜேமல் 
தைவத்துக்வெகாண்டு, வெகாட்டடியில் உள்ள 
மாட்தைட அவிழ்த்து ஓட்டிக்வெகாண்டு வீரப்பன் 
வPல் வெவளிக்குச் வெசன்றுவிட்டால் வெபாழுது 



சாய்ந்த பிறகுதான் வீடு திரும்புவான். அவன் 
மதைனவி ஜேவலாயிஜேPா வெநல்தைல வெவய்யிலில் 
வெகாட்டிக் காP தைவத்து உலர்த்துவது முதல் 
அதைதப் பச்தைசPாகஜேவா, ஜேவக தைவத்ஜேதா 
அரிசிPாக்குவது வதைர உள்ள எல்லா 
ஜேவதைலகதைளயும் தாஜேன வெசய்வாள். இதைடயில் 
முதல் நாள் இரஜேவ காய்ச்சி தைவத்திருந்த 
ஜேகழ்வரகுக் கூழில் கட்டித் தயிதைரக் கலந்து 
எடுத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய் வPற்காட்டில் 
ஜேவதைல வெசய்யும் தன் கணவனுக்குக் 
வெகாடுத்துவிட்டு வருவாள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன வPலும் வரப்பும் 
ஜேபாலவும், பயிரும் பச்தைசயும் ஜேபாலவும் 
அவர்கள் இருவரும் இதைண பிரிPாமல் வாழ்ந்து 
வருங் காதைலயில், ஒரு நாள் மாதைல வீடு 
திரும்பிP வீரப்பன் ‘மாட்டுக்கு தைவக்ஜேகாதைலப் 
ஜேபாட்டு விட்டு எனக்குச் ஜேசாற்தைறப் ஜேபாடு!' 
என்று வழக்கம்ஜேபால் வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட தைக
கால் கழுவிக் வெகாண்டு உட்கார, வழக்கத்துக்கு 
விஜேராதமாக எதைதஜேPா பறி வெகாடுத்ததுஜேபால் 
இருந்த அவள், மாட்டுக்கு முன்னால் ஜேசாற்தைறக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் தைவத்துவிட்டு, அவனுக்கு 



முன்னால் தைவக்ஜேகாதைலக் வெகாண்டு வந்து 
ஜேபாட, ‘என்னடி, இன்று என்ன வந்து விட்டது 
உனக்கு?’ என்று அவன் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட 
ஜேகட்க, ‘ஜேபாய்ச் ஜேசர ஜேவண்டிP நாள் 
வந்துவிட்டது!’ என்று அவள் அலுப்பும் 
சலிப்புமாகச் வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வெசன்று, 
தைவக்ஜேகாதைலயும் ஜேசாற்தைறயும் மாற்றி, அததைத 
தைவக்க ஜேவண்டிP இடத்தில் தைவப்பாளாயினள்.

‘வெசால்லடி, இன்று என்ன உனக்கு?' என்று 
அவன் பின்னும் ஜேகட்க, ‘ஆமாம், ஜேபாங்கள்!’ 
என்று அவள் பின்னும் சிணுங்க, அந்த அழகிஜேல
வெசாக்கிப்ஜேபான அவன், 'சிணுங்காஜேதடி! நீ 
சிணுங்கினால் என் புத்தி ஜேசாற்றின்ஜேமல் 
ஜேபாகாது ஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, அவள் அப்ஜேபாதும்
'ஜேவறு எங்ஜேக ஜேபாகுமாம்?' என்று முகத்தைதத் 
தூக்கி தைவத்துக்வெகாண்டு ஜேகட்க, 'ஜேவறு எங்ஜேக 
ஜேபாகும், உன் ஜேமஜேலதான் ஜேபாகும்!' என்று 
அவன் அவதைளச் சீண்டிவிட்டுப் பின்னும் 
சிரிப்பானாயினன்.



‘சிரிக்காதீர்கள்! எனக்கு வெநருப்பாயிருக்கிறது!’ 
என்று அவள் சீற, 'சரி, அழுகிஜேறன்!’ என்று 
அவன் 'ஊஊ’ என்று விதைளPாட்டுக்கு அழ, 
'நீங்கள் ஏன் அழஜேவண்டும், நான் அல்லவா அழ 
ஜேவண்டும்?’ என்று அவள் அவதைன முந்திக் 
வெகாண்டு நி'மாகஜேவ அழுவாளாயினள்.

‘ஏன் அழுகிறாய்? வெசால்லிவிட்டாவது அஜேழன்!' 
என்று அவன் வெபாறுதைமயிழந்து கத்த, 'உங்கதைள
நம்பி ஜேமாசம் ஜேபானதற்கு அழுகிஜேறன்!' என்று 
அவள் வெசால்ல, 'என்தைன நம்பி ஜேமாசம் 
ஜேபானாPா! ஏன், எதற்கு?’ என்று அவன் ஒன்றும் 
புரிPாமல் ஜேகட்பானாயினன்.

‘ஒன்றும் வெதரிPாதவர் மாதிரி நடிக்காதீர்கள்!’ 
என்று அவள் பின்னும் அவன்ஜேமல் எரிந்து விழ, 
'உண்தைமயிஜேலஜேP ஒன்றும் வெதரிPாதடி!’ என்று 
அவன் தைகதைPப் பிதைசவானாயினன்.

‘சரி, பாஞ்சாலிதைPத் வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' 
என்றாள் அவள்; ‘வெதரியும்’ என்றான் அவன்.



‘அவளுக்கு இரண்டு குழந்தைதகள்கூட இருப்பது 
வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' என்றாள் அவள்; 
‘வெதரியும்’ என்றான் அவன்.

‘எல்லாம் வெதரிந்துமா அவதைளயும் அவள் 
குழந்தைதகதைளயும் அனாதைதகளாக விட்டுவிட்டு
என்தைன நீங்கள் கலிPாணம் 
வெசய்துவெகாண்டீர்கள்?’ என்று அவள் 
ஆத்திரத்துடன் ஜேகட்க, 'Pாரடி வெசான்னது 
அப்படி?’ என்று அவனும் ஆத்திரத்துடன் 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட தைகயிலிருந்த ஜேசாற்தைறத் 
தட்டில் உதறிவிட்டு எழுந்து நிற்க, ‘எல்லாம் 
அவள்தான் வெசான்னாள்!' என்று அதற்குள் தன் 
கண்களிலிருந்து வழிP ஆரம்பித்துவிட்ட நீதைரத் 
துதைடத்துக் வெகாண்ஜேட அவள் வெசால்ல, இவன் 
'கலகல' வெவன்று நதைகத்துக்வெகாண்ஜேட 
மறுபடியும் சாப்பாட்டுத் தட்டின் முன்னால் 
உட்கார்ந்து, ‘உனக்குத் வெதரிPாதா? அவளுக்குப் 
தைபத்திPமடி, தைபத்திPம்!' என்று பின்னும் 
சிரிப்பானாயினன்.

‘Pாருக்குப் தைபத்திPம்? எனக்கா, அவளுக்கா?' 
என்று அவள் அப்ஜேபாதும் அவதைன நம்பாமல் 



ஜேகட்க, 'அவளுக்குத் தான்!' என்று அவன் 
அப்ஜேபாதும் வெபாறுதைமயிழக்காமல் வெசால்ல, 
'இல்தைல, எனக்குத்தான்; உங்கதைளக் 
கலிPாணம் வெசய்துவெகாண்ட எனக்குத்தான் 
தைபத்திPம்!’ என்று அவள் ஆத்திரம் தாங்காமல் 
தன் ததைலயில் அடித்துக் வெகாள்வாளாயினள்.

‘வெசால்வதைதக் ஜேகளடி!’ என்று அவன் வெகாஞ்ச, 
'என்னத்தைதக் ஜேகட்பது?' என்று அவள் மிஞ்ச, 
'பக்கத்துக் கிராமத்தைதச் ஜேசர்ந்தவள் அந்தப் 
பாஞ்சாலி. அவள் கணவன் பசுபதி வெசன்ற 
வருஷம் ஊரில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தின் 
காரணமாகக் கள்ளத் ஜேதாணியில் இலங்தைகக்குப்
ஜேபானான். ஜேபான இடத்தில் அவன் இவதைளயும்
இவள் குழந்தைதகதைளயும் மறந்து, அங்ஜேக 
'அமராவதி, அமராவதி’ என்ற ஜேவறு ஓர் 
அழகான வெபண்தைணப் பார்த்துக் கலிPாணம் 
வெசய்துவெகாண்டான். அதைத அறிந்த இவளுக்கு 
இங்ஜேக தைபத்திPம் பிடித்துவிட்டது. எந்தப் 
வெபண்தைணக் கண்டாலும், ‘உன் புருஷன்தான் 
என்தைன இந்தக் ஜேகாலத்தில் விட்டுவிட்டு 
உன்தைனக் கலிPாணம் வெசய்து வெகாண்டு 
விட்டான்'. உன் புருஷன்தான் என்தைன இந்தக் 



ஜேகாலத்தில் விட்டுவிட்டு உன்தைனக் கலிPாணம் 
வெசய்து வெகாண்டு விட்டான்’ என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்டு திரிந்தாள். இவள் இங்ஜேக 
இப்படியிருக்க, அங்ஜேக அமராவதியினால் 
திடீவெரன்று தைகவிடப்பட்ட அவனும் பித்துப் 
பிடித்தவனாகி, Pாதைரப் பார்த்தாலும், 'நீதான் 
அமராவதிதைPயும் என்தைனயும் பிரித்துவிட்டாய்,
நீதான் அமராவதிதைPயும் என்தைனயும் 
பிரித்துவிட்டாய்!' என்று உளறிக்வெகாண்ஜேட 
திரிகிறானாம். இதுதான் அவர்கள் கதைத!' என்று 
வெசால்ல, ‘நல்ல கதைததான்!' என்று அதைதயும் 
நம்பாமல் அவள் பின்னும் முகத்தைதத் திருப்ப, 
அதுகாதைல அடுத்த வீட்டுத் தம்பதிPருக்குள் 
ஏஜேதா கூச்சல் கிளம்ப, அது என்னவெவன்று 
ஓடிப்ஜேபாய்ப் பார்த்த அவள், அங்ஜேகயும் அந்தப் 
பாஞ்சாலி வந்து அப்படிஜேP வெசால்லிவிட்டுப் 
ஜேபாயிருப்பதைத அறிந்து வெவட்கத்தால் முகம் 
சிவக்கத் திரும்பி, 'நீங்கள் வெசான்னது 
அத்ததைனயும் நி'மாய்த்தான் இருக்கிறது!’ 
என்று வெசால்ல, ‘எல்லாம் அளவுக்கு மீறி ஆதைச 
தைவத்ததன் பலனடி, பலன்! இப்ஜேபாதாவது 
உண்தைம வெதரிந்ததா, உனக்கு? நீயும் என்ஜேமல் 



அளவுக்கு மீறி ஆதைச தைவக்காஜேத, உனக்கும் 
தைபத்திPம் பிடித்தாலும் பிடிக்கும்!' என்று 
அவன் வெசால்லிச் சிரிக்க, 'நீங்களும் என்ஜேமல் 
அளவுக்கு மீறி ஆதைச தைவக்காதீர்கள்; 
உங்களுக்கும் தைபத்திPம் பிடித்தாலும் 
பிடிக்கும்!' என்று அவளும் வெசால்லிச் 
சிரிப்பாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, 'துன்புத்தில் வெபருந் துன்பம் 
எது?' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 
‘அன்பினால் வரும் துன்பந்தான்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…



18. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

மணமகள் ஜேதடிP மணமகன் கதைத

“விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது அவருக்குச் வெசான்ன 
பதிவெனட்டாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! ஐம்பது வPதைதக் கடந்த பிரமுகர் 
ஒருவர் ஐPம்ஜேபட்தைடயிஜேல உண்டு. 
‘அம்பலவாணர், அம்பலவாணர்' என்று 
அதைழக்கப்பட்டு, வந்த அவருக்கு மதைனவி 
இல்தைல; ‘அம்சா, அம்சா' என்று ஒரு மகள் 
மட்டுஜேம உண்டு. அந்த மகளாகப்பட்டவள் 
பட்டணத்திஜேல விடுதியில் தங்கிப் 
படித்துக்வெகாண்டிருக்க, இவராகப்பட்டவர் 
இங்ஜேக ஒரு சதைமPற்காரதைன மட்டும் 
ஜேவதைலக்கு தைவத்துக்வெகாண்டு தனிPாக இருந்து



வருவாராயினர். அந்த வPதில் அவருக்குத் 
தனிதைம கசக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஏஜேனா 
வெதரிPவில்தைல; கசந்தது. அதற்காக 
நாலுஜேபருக்குத் வெதரிந்து வெபண் ஜேதடவும் 
அவருக்கு வெவட்கமாகயிருக்கஜேவ, அந்தக் 
காரிPத்தைத அவர் ரகசிPமாக வெசய்P 
விரும்பினார். 'அதற்கு என்ன வழி!’ என்று 
ஜேPாசித்துக்வெகாண்ஜேட, ஒரு நாள் அவர் தினசரிப் 
பத்திரிதைகவெPான்தைறப் புரட்டிப் பார்த்துக் 
வெகாண்டிருக்தைகயில், அதிலிருந்த ‘மணமகள் 
ஜேததைவ' என்ற விளம்பரம் அன்னார் 
கண்ணில்பட, 'அதுஜேவ வழி, அதுஜேவ வழி' 
என்று அந்த வழிதைPக் வெகட்டிPாகப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு அதற்குஜேமல் வெசய்P 
ஜேவண்டிP முPற்சிதைP அவர் காதும் காதும் 
தைவத்தாற்ஜேபால் வெசய்வாராயினர்.

‘ஐம்பது வPதுள்ள ஒருவருக்கு 
இருபத்தைதந்து 

வPதிலிருந்து முப்பது வPதுக்குள் ஒரு 
மணமகள் 

ஜேததைவ. அவள் கன்னிப் வெபண்ணாய்த்தான்
இருக்க ஜேவண்டும் என்பதில்தைல; 



விததைவPாகஜேவா, 
விவாகரத்துச் வெசய்து 

வெகாண்டவளாகஜேவாகூட 
இருக்கலாம். எழுதவும்: வெபட்டி எண் 888, 

'டிங்-டாங்’ 
வெசன்தைன-2'

இந்த விதமாகத்தாஜேன விளம்பரம் வெசய்துவிட்டு 
அம்பலவாணராகப்பட்டவர் ஒவ்வெவாரு 
விநாடியும் தபாற்காரதைர 
எதிர்பார்த்துக்வெகாண்டிருக்க, அதற்கு முதல் 
தடதைவPாக வந்த பதில் கடிதங்களிவெலல்லாம், 
'ஏ கிழவா, உனக்கு இன்னுமா கலிPான ஆதைச 
தீரவில்தைல?' என்றும், ‘அதைர நூற்றாண்டு காலம் 
வாழ்ந்து விட்டாஜேP, அது ஜேபாதாதா?’ என்றும் 
இருக்கஜேவ, அவர் மனம் உதைடந்து, 
‘இதற்குத்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வPதுக்குஜேமல் 
வீட்டில் இருக்கக் கூடாவெதன்றும், காட்டுக்குப் 
ஜேபாய்விடஜேவண்டும் என்றும் அந்தக் காலத்தில் 
வெபரிPவர்கள் அனுபவப்பூர்வமாகச் வெசால்லிக் 
வெகாண்டிருந்தார்கள்ஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று 
அவர் ஜேவத கால வாழ்க்தைகதைP 
நிதைனத்து ஜேவததைனப்பட்டுக் 



வெகாண்டிருக்தைகயில், இரண்டாவது தடதைவPாக
வந்த பதில் கடிதங்களில் ஒன்று அவருதைடP 
இதPத்தில் இன்பக் கிளுகிளுப்தைப மூட்டஜேவ, 
அதைத ஒரு முதைறக்கு இரு முதைறPாக அவர் 
விழுந்து விழுந்து படித்துச் சுதைவப்பாராயினர்:

“என் வெபPர் ஆனந்தி; வPது இருபத்து 
நாஜேல 
முக்கால் அதைரக்கால்-அதாகப்பட்டது, 
தாங்கள் 
ஜேகட்டிருந்த வPதிஜேல அதைரக்கால் 
குதைறவாகஜேவ 
என் வPது ஆகிறது. எனக்காகக் கடிதம் 
எழுத ஜேவறு
Pாரும் இல்லாததால் நாஜேன 
எழுதுகிஜேறன். சும்மா 
எழுதுவதாக நிதைனத்துவிடாதீர்கள்; 
வெவட்கப்பட்டுக் 
வெகாண்டுதான் எழுதுகிஜேறன். நான் 
கன்னிப் 
வெபண்ணல்ல; தைகம்வெபண்ணுமல்ல, 
'ஜேவறு என்ன
 வெபண்?' என்று ஜேகட்பீர்கள். விவாகமான



வெபண். ஆம்,
எனக்குக் கணவர் என்று ஒருவர் 
இன்னும் இருக்கிறார். 
அவர் அடிக்கடி வெபாடி ஜேபாடுவார். தாம் 
ஜேபாடுவஜேதாடு 
நிற்காமல் சில சமPம் எனக்கும் 
ஜேபாட்டு, ‘அச், அச்!’
என்று என்தைனயும் நாலு தும்மல் தும்ம 
தைவப்பதில் அவருக்கு ஓர் அலாதி 
ஆனந்தம். அந்த 
ஆனந்தம் எனக்குப் பிடிக்கவில்தைல. 
வெசால்லிப் 
பார்த்ஜேதன்; ஜேகட்கவில்தைல. ஆகஜேவ, 
ஜேவறு 
வழியின்றி அவரிடமிருந்து விவாகரத்துக்
ஜேகாரி 
வழக்குத் வெதாடர்ந்ஜேதன். 
விசாரதைணவெPல்லாம் 
முடிந்து தீர்ப்புக் கூறும் தறுவாயில் அந்த 
வழக்கு 
இருந்து வெகாண்டிருக்கிறது. தற்ஜேபாது 
நானும் 



தனிPாகத்தான் இருக்கிஜேறன். எனக்கும் 
தனிதைம 
கசக்கத்தான் கசக்கிறது. தாங்கள் 
விரும்பினால் 
தங்கதைள நான் ஜேநரில் வந்து சந்திக்கத் 
தPார். 
ஆனால், ஒஜேர ஒரு நிபந்ததைன. 
நம்முதைடP விவாகம் 
மட்டும் என்னுதைடP விவாகரத்துக்குப் 
பின்னஜேர 
நடக்க ஜேவண்டும். சம்மதமாயின் 
எழுதவும். மற்றதைவ 
ஜேநரில் - ஆனந்தி'

இப்படிPாகத்தாஜேன எழுதியிருந்த அந்தக் 
கடிதத்தைதப் படித்துப் பார்க்க 
அம்பலவாணருக்கு ஆகாPத்தில் பறப்பது 
ஜேபால் இருந்தது. ஜேமஜேல, இன்னும் ஜேமஜேல, 
ஜேமஜேல ஜேமஜேல இன்னும் ஜேமஜேல ஜேமஜேல என்று 
அவர் பறந்துவெகாண்டிருக்தைகயில், 'சார், தந்தி!' 
என்று தைசக்கிள் மணி ஒலியுடன் தந்திச் ஜேசவகன் 
ஒருவனின் குரலும் வாசலிலிருந்து கலந்து வர, 
‘வா, உள்ஜேள!' என்று ஜேவண்டா வெவறுப்புடன் 



அவதைன வரஜேவற்று, அவனிடமிருந்த தந்திதைP 
விரும்பா மனத்துடன் வாங்கிக்வெகாண்டு, அவர் 
அவதைன வெவளிஜேP அனுப்பி தைவப்பாராயினர்.

தந்தியில் கண்டிருந்ததாவது:

‘அப்பா, எனக்குக் ஜேகாதைட விடுமுதைற 
விட்டு
விட்டார்கள். நாதைளக் காதைல நான் 
ஊருக்கு
வருகிஜேறன். ஸ்ஜேடஷனுக்கு வண்டி 
அனுப்பி 
தைவக்கவும் -அம்சா.’

இந்தத் தந்திதைPப் படித்ததும், ‘ஜேபாயும் ஜேபாயும் 
இப்வெபாழுதுதானா இவளுக்குக் ஜேகாதைட 
விடுமுதைற விட ஜேவண்டும்? அந்தக் காரிPத்தைத 
இவளுக்குத் வெதரிந்து வெசய்வது அவ்வளவு 
நன்றாயிராது ஜேபால் இருக்கிறஜேத! இதற்கு என்ன
வெசய்Pலாம்?' என்று ஒரு கணம் ஜேPாசித்து, 
மறுகணம், ‘இவள் இங்ஜேக வந்து இருக்கப் 
ஜேபாவஜேதா இரண்ஜேட மாதங்கள்; அந்த இரண்டு 
மாதங்கதைளத் தாங்கும் அளவுக்கு இவளிடம் 
ஏதாவது ஒரு வெபாய்தைPச் வெசால்லி 



தைவத்துவிட்டால் ஜேபாகிறது!' 'பிறருக்கு நன்தைம 
தருமாயின் வெபாய் வெசால்லலாம்' என்று 
வெசான்னவர்கள், ‘தனக்கு நன்தைம தரும் 
என்றாலும் வெபாய் வெசால்லலாம்' என்று 
வெசால்லாமல் விட்டது Pார் குற்றம்? அவர்கள் 
குற்றமா, தன் குற்றமா? விடு, கவதைலதைP! 
இன்ஜேற ஆனந்திக்கு எழுது ஒரு கடிதத்தைத, 
ஆனந்தமாக!’ என்று தம்தைமத் தாஜேம தைதரிPப் 
படுத்திக்வெகாண்டு, அன்னார் அந்த ஏந்திதைழக்கு 
அக்கணஜேம ஓர் எழில் மடல் 
தீட்டுவாராயினர். ‘அன்புள்ள என்று ஆரம்பித்த 
அவர், ‘அதற்குள் அன்பாவது, ஆதைசPாவது?’ 
என்று அந்தக் கடிதத்தைதக் கிழித்து எறிந்துவிட்டு,
இன்வெனாரு கடிதத்தைத எடுத்து எழுதிPதாவது:

‘ஆனந்திக்கு, உன் கடிதம் கிதைடத்தது. 
என்னுதைடP முதல் மதைனவி என்ன 
வெசான்னாலும் 
ததைலPாட்டிக் வெகாண்டிருந்த அனுபவம் 
எனக்கு 
ஏற்வெகனஜேவ நிதைறP உண்டு. நீ எதற்கும் 
அஞ்ச 
ஜேவண்டாம். நான் வெசால்வதற்வெகல்லாம் 



நீ ததைல 
Pாட்டுவதாயிருந்தால், நீ வெசால்வதற் 
வெகல்லாம் 
நானும் ததைலPாட்டத் தPார்! தPார்! 
தPார்! உடஜேன 
புறப்பட்டு வா! புறப்படுவதற்கு 
முன்னால் எனக்கு 
ஒரு கடிதம் எழுது. அதைடPாளத்துக்காக, 
'வஜேPாதி 
கத்தில் வாலிபராகத் திகழ்வது எப்படி?’ 
என்ற 
புத்தகத்தைதக் தைகயில் தைவத்துக் 
வெகாண்டு நான் 
முதல் வகுப்புப் பிரPாணிகள் அதைறயில் 
உட்கார்ந் 
திருக்கிஜேறன். நீயும் பச்தைச நிறப் 
புதைடதைவதைPக்
கட்டிக்வெகாண்டு வா; ஒருவதைர ஒருவர் 
உடஜேன 
வெதரிந்து வெகாள்ள அது வெகாஞ்சம் 
உதவிPாயிருக்கும். 
மற்றதைவ ஜேநரில் - அம்பலவாணர்.’



இந்தவிதமாகத்தாஜேன அன்ஜேற ஆனந்திக்கு 
அவசர அவசரமாக ஒரு கடிதத்தைத எழுதிப் 
ஜேபாட்டுவிட்டு, அடுத்த நாள் காதைலயிலிருந்ஜேத 
அவர் மீண்டும் விநாடிக்கு விநாடி தபாற்காரதைர 
எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருக்க, அந்தத் 
தபாற்காரருக்குப் பதிலாக அவருதைடP மகள் 
அம்சா அவருக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் வந்து நின்று, 
‘என்ன அப்பா, இப்படிச் வெசய்துவிட்டீர்கஜேள? 
ஸ்ஜேடஷனுக்கு வண்டி அனுப்பச் வெசான்னால் 
அனுப்பஜேவயில்தைலஜேP?’ என்று அங்கலாய்க்க, 
'மறந்து விட்ஜேடன், அம்மா! வPதாகி விட்டஜேதா 
இல்தைலஜேPா?' என்று அதற்கு மட்டும் தம் 
வPதின்ஜேமல் பழிதைPப் ஜேபாட்டு, அவர் 
அவளிடமிருந்து தப்பித்துக் 
வெகாள்வாராயினர். எண்ணி இரண்டு நாட்கள்கூட
ஆகவில்தைல; வந்து விட்டது, 
ஆனந்தியிடமிருந்து அம்பலவாணருக்குப் பதில் 
வந்ஜேத விட்டது. அந்தப் பதிலில் 
கண்டிருந்ததாவது:

‘அன்புள்ள அத்தானுக்கு, அடிPாள் வணக்கம்......



அவ்வளவுதான்; அதற்கு ஜேமல் அந்தக் கடிதத்தைத 
அம்பலவாணரால் உடஜேன வெதாடர்ந்து படிக்க 
முடிPவில்தைல. தம்முதைடP உச்சி முடியில் 
நான்தைகச் ஜேசர்த்துப் பிடித்து Pாஜேரா தூக்குவது 
ஜேபால் அவருக்கு 'ஜிவ்' வெவன்று ஓர் உணர்ச்சி; 
தம்தைமயும் அறிPாமல் குலுங்கிP தம் உடம்தைப 
அவர் ஒரு முதைற தடவி விட்டுக் வெகாண்டு, 
ஜேமஜேல படிக்கலானார்:

.......நீங்கள் வெசான்னது வெசான்னபடி 
பச்தைசப் 
புதைடதைவ கட்டிக்வெகாண்டு நாதைளக் 
காதைல நான் 
ஐPம்ஜேபட்தைடக்கு வருகிஜேறன். 
நீங்களும் மறக்காமல் 
‘வஜேPாதிகத்தில் வாலிபராகத் திகழ்வது 
எப்படி?' 
என்ற புத்தகத்துடன் ஸ்ஜேடஷனுக்கு 
வந்து முதல் 
வகுப்புப் பிரPாணிகள் அதைறயில் 
இருங்கள். 
மற்றதைவ ஜேநரில் - ஆதைச 
முத்தங்களுடன், ஆனந்தி.'



இதைதப் படித்ததும் அவருக்ஜேக ஒரு மாதிரிPாகப் 
ஜேபாய், “சீச்சீச்சீ!' என்று முகத்தைதச் சுளிக்க, 
‘என்ன அப்பா, என்ன?' என்று அதுகாதைல 
அங்ஜேக வந்த அம்சா ஜேகட்க, ‘ஒன்றும் இல்தைல, 
அம்மா! பட்டணத்து நண்பர் ஒருவர் ஏஜேதா 
விPாபார விஷPமாக உலகம் சுற்றப் 
ஜேபாகிறாராம். வர இரண்டு மாதங்கள் ஆகுமாம். 
அவருக்கு ஒரு வாழா வெவட்டித் தங்தைக. 'நான் 
வரும் வதைர அவள் உங்கள் வீட்டில் 
இருக்கட்டும்’ என்று அவர் எனக்கு 
எழுதியிருந்தார். 'சரி, அனுப்பி தைவயுங்கள்!’ 
என்று நான் எழுதியிருந்ஜேதன். அவள் நாதைளக் 
காதைல வருகிறாளாம். 'ஊருக்குப் புதுசாதைகPால் 
மறக்காமல் ஸ்ஜேடஷனுக்கு வாருங்கள்; 
கூச்சப்பட்டுக் வெகாண்டு வராமல் 
இருந்துவிடாதீர்கள்!’ என்று அவள் 
எழுதியிருக்கிறாள். இந்த வPதில் எனக்வெகன்ன 
கூச்சம்? அதனால்தான் ‘சீச்சீச்சீ!' என்ஜேறன்!' 
என்று நாதைள வெசால்லவிருந்த வெபாய்தைP 
இன்ஜேற வெசால்லி, அவர் அவதைளச் 
சமாளிப்பாராயினர்.



மறுநாள் காதைல ஏற்வெகனஜேவ திட்டமிட்டபடி 
அம்பலவாணரும் ஆனந்தியும் முதல் வகுப்புப் 
பிரPாணிகள் அதைறயில் சந்திக்க, 'நீங்கள்தாஜேன 
வெபட்டி எண் எட்டு எட்டு எட்டு?' என்று அவள் 
அவதைரக் ஜேகட்க, 'ஆமாம், நாஜேனதான் அந்த 
எட்டு எட்டு எட்டு!’ என்று அவர் வெகாஞ்சம் 
எட்டி நின்ஜேற வெநளிP, அவள் வெகாஞ்சம் கிட்ட 
வந்து, ‘ஏன் இப்படி வெநளிகிறீர்கள்? இங்ஜேகதான் 
இந்தக் கூத்வெதல்லாம்! ஜேமல் நாட்டில் அறுபது 
எழுபது வPது கிழவர்கள்கூட ‘டீன் ஏ'ர்'தைசக் 
கலிPாணம் வெசய்துவெகாள்கிறார்கஜேள, 
அவர்கவெளல்லாம் இப்படிPா வெநளிகிறார்கள்?' 
என்று சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவருதைடP 
வெதாந்தியின்ஜேமல் ஒரு வெசல்லத் தட்டுத் தட்ட, 
ஐஜேPா, தட்டாஜேத! என்தைன என்னஜேவா 
பண்ணுகிறது!' என்று அவர் பின்னும் வெநளிந்து, 
'ஆமாம், உன்னுதைடP மாஜி கணவர் Pார்? அவர் 
இப்ஜேபாது எங்ஜேக இருக்கிறார்? என்ன வெசய்து 
வெகாண்டிருக்கிறார்?’ என்று ஜேகட்க, ‘அவர் ஒரு 
குஸ்தி பயில்வான்; வெசன்தைனயில் இருக்கிறார். 
முதல் பந்தPத்தில் எதிரியின் முப்பத்திரண்டு 
எலும்புகதைள முறித்த அவர், அடுத்த பந்தPத்தில்



அறுபத்து நாலு எலும்புகதைளPாவது முறிக்க 
ஜேவண்டும் என்பதற்காக அல்லும் பகலும் 
அPராமல் 'கசரத்' வெசய்துவெகாண்டிருக்கிறார்!' 
என்று அவள் சர்வசாதாரணமாகச் 
வெசால்லிவிட்டு அவருதைடP முகத்தைதப் பார்க்க, 
அதைதக் ஜேகட்டு, ‘ஆ!’ என்று வாதைPப் பிளந்த 
அவர் அப்படிஜேP மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ 
விழுவாராயினர்.

அவள் 'இடி, இடி’, என்று சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
அவதைரத் தூக்கி உட்கார தைவத்து, முகத்தில் 
வெகாஞ்சம் தண்ணீதைரத் வெதளித்து 
முந்தாதைனPால் விசிற, அவர் கண் விழித்து, 
‘இவெதன்ன வம்பு? என் விலாசம் அவனுக்குத் 
வெதரியுமா?' என்று நடுங்கிக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 
அவள் ஜேமலும் சிரித்து, ‘நான் விதைளPாட்டுக்குச் 
வெசான்னால் அதைத நி'வெமன்று நம்பி இப்படி 
விழுந்துவிட்டீர்கஜேள?' என்று வெசால்ல, 
‘இதைதPாவது நான் 'விதைளPாட்டு இல்தைல', 
என்று நம்பலாமா, ஜேவண்டாமா? என்று ஒரு 
முதைறக்கு இரு முதைறPாக அவதைளக் ஜேகட்க, 
‘நம்புங்கள், நம்புங்கள்!’ என்று அவளும் ஒரு 
முதைறக்கு இரு முதைறPாகச் வெசால்லி, அவதைர 



வெமல்ல அதைழத்துக்வெகாண்டு வெவளிஜேP 
வருவாளாயினள்.

‘கதைடசிPாக ஒன்று' என்றார் அவர்; ‘என்ன?’ 
என்றாள் அவள். ‘எனக்கு ஒரு மகள் 
இருக்கிறாள்!’ என்றார் அவர்; ‘இருக்கட்டும்!’ 
என்றாள் அவள்.

‘வெபPர் அம்சா!' என்றார் அவர்; 'அதாகப்பட்டது, 
அன்னமாக்கும்!’ என்றாள் அவள்.

‘பட்டணத்தில் உள்ள காஜேலஜில் அவள் 
படிக்கிறாள்!' என்றார் அவர்; 'படிக்கட்டும்; 
நன்றாய்ப் படிக்கட்டும்!' என்றாள் அவள்.

‘ஜேகாதைட விடுமுதைறக்காக அவள் ஊருக்கு 
வந்திருக்கிறாள்’ என்றார் அவர்; 
‘வந்திருக்கட்டும்!' என்றாள் அவள்.

‘அவளுக்கு இன்னும் கலிPாணமாகவில்தைல!’ 
என்றார் அவர்; 'ஏன் ஆகவில்தைல?' என்றாள் 
அவள்.

‘படிப்பு முடிPட்டும் என்று காத்திருக்கிஜேறன்!' 
என்றார் அவர், 'அவெதல்லாம் அந்தக் காலம்; 



கலிPாணத்தைத முதலில் முடித்துக்வெகாண்டு, 
படிப்தைப அப்புறம் முடிப்பது இந்தக் காலம்!' 
என்றாள் அவள்.

‘அதற்கு அவள் தPாராயில்தைல!' என்றார் அவர்; 
‘தPாராக்குவது என் வெபாறுப்பு!' என்றாள் அவள்.

‘அது முடிPாத காரிPம்!' என்றார் அவர், ‘ஏன் 
முடிPாத காரிPம்?’ என்றாள் அவள்.

‘இப்ஜேபாது நான் அவளுதைடP சித்தியின் 
ஸ்தானத்தில் உன்தைன தைவப்பதாக இல்தைல!' 
என்றார் அவர்; 'ஜேவறு எந்த ஸ்தானத்தில் 
தைவக்கப்ஜேபாகிறீர்கள்?’ என்றாள் அவள்.

'நீ என்னுதைடP நண்பர் ஒருவரின் 
வாழாவெவட்டித் தங்தைகவெPன்றும், அவர் உலகப் 
பPணத்தைத ஜேமற் வெகாண்டிருப்பதால் இரண்டு 
மாத காலம் நீ எங்கள் வீட்டில் தங்கப் 
ஜேபாவதாகவும் நான் அவளிடம் 
வெசால்லியிருக்கிஜேறன். அஜேத மாதிரி நீயும் 
வெசால்ல ஜேவண்டும்!' என்றார் அவர்; ‘அப்படிஜேP 
வெசால்கிஜேறன்!' என்றாள் அவள்.



'ஜேகாதைட விடுமுதைற முடிந்ததும் அவள் 
பட்டணத்துக்குப் ஜேபாய் விடுவாள்!’ என்றார் 
அவர்; ‘ஜேபாகட்டும்!' என்றாள் அவள்.

‘அதற்கு ஜேமல்தான் நம்முதைடP கலிPாணத்தைதப்
பற்றி நாம் ஜேPாகிக்க ஜேவண்டும்!' என்றார் அவர்; 
'அப்படிஜேP ஜேPாசிப்ஜேபாம்!' என்றாள் அவள்.

‘அதுவதைர எனக்கு நீ 
மதைனவிPாயில்லாவிட்டாலும் 
துதைணவிPாகவாவது இருப்பாPா?' என்றார் 
அவர்; 'இருப்ஜேபன்!' என்றாள் அவள்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இருவரும் ஜேபசிக் 
வெகாண்டும் சிரித்துக்வெகாண்டும் வீட்தைட 
அதைடP, 'இந்த மாமிதைP ஏற்வெகனஜேவ 
உங்களுக்குத் வெதரியுமா, அப்பா?' என்று அம்சா 
‘மாமிமுதைற'யில் அவதைள தைவத்துக் ஜேகட்க, 
'நன்றாய்த் வெதரியுஜேம! பட்டணத்துக்குப் 
ஜேபானால் இவர்களுதைடP வீட்டில்தான் நான் 
தங்குவது வழக்கம்!' என்று அம்பலவாணர் 
அதற்கும் வெகாஞ்சம்கூடக் கூசாமல் ஒரு 
வெபாய்தைPச் வெசால்ல, 'ஓஜேஹா!' என்று அவள் 
ததைலதைPப் பலமாக ஆட்டிக் வெகாண்ஜேட 



அடுக்கதைளக்குச் வெசன்று, அவர்கள் 
இருவருக்கும் ‘டிக்ரி காப்பி'Pாகஜேவ ஜேபாட்டுக் 
வெகாண்டு வந்து வெகாடுப்பாளாயினள்.

அதற்குப் பின் குளிPல் ஆயிற்று; சாப்பாடும் 
ஆயிற்று. மத்திPானம் சிற்றுண்டி ஆயிற்று; 
மாதைல காப்பியும் ஆயிற்று. இரவு 
சாப்பாட்டுக்குப் பின், ‘வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள்; 
நான் ஜேபாய் அம்சாதைவத் தூங்க தைவத்துவிட்டு 
வந்துவிடுகிஜேறன்!' என்று ஆனந்தி 
அம்பலவாணரிடம் வெசால்லிவிட்டு நழுவ, 
'அவள் என்ன பச்தைசக் குழந்தைதPா, நீ ஜேபாய் 
அவதைளத் தட்டித் தூங்க தைவக்க? வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
இப்படித்தான் உட்காஜேரன்; ஜேபசிக் 
வெகாண்டிருப்ஜேபாம்!' என்று அவர் ஆதைசஜேPாடு 
அவள் பின்னதைலப் பிடித்து இழுக்க, அந்தப் 
பின்னல் அவர் வெகாஞ்சமும் எதிர்பாராத 
விதமாக அவருதைடP தைகஜேPாடு கழன்று வர, 
'அம்சா! ஆபத்து, ஆபத்து! உன் 
அப்பாவிடமிருந்து என்தைனக் காப்பாற்று, உன் 
அப்பாவிடமிருந்து என்தைனக் காப்பாற்று!’ 
என்று கத்திக் வெகாண்ஜேட அந்த 



'ஆனந்தி'Pாகப்பட்டவள் அம்சாதைவத் ஜேதடி 
'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடுவாளாயினள்.

‘நான் அப்ஜேபாஜேத வெசான்ஜேனஜேன, ஜேகட்டீர்களா?' 
என்று அந்த 'ஆனந்தி'யிடம் தாழ்ந்த குரலில் 
வெசால்லிவிட்டு வந்த அம்சா தன் அப்பாவின் 
தைகயிலிருந்த பின்னதைலப் பிடுங்கி அப்பால் 
எறிந்துவிட்டு, ‘அவர் ஆனந்தியும் இல்தைல. 
கீனந்தியும் இல்தைல, அப்பா! என்னுடன் 
படிக்கும் ஆனந்தன் அவர்! டிங்-டாங் 
பத்திரிக்தைகயின் விளம்பர இலாகா மாஜேன'ரும் 
இவரும் நண்பர்கள். அவர் வெகாடுத்த 
விலாசத்திலிருந்து இவர் நீங்கள்தான் என் அப்பா
என்பதைதத் வெதரிந்து வெகாண்டு இந்த 
ஜேவஷத்தைதப் ஜேபாட்டிருக்கிறார்!’ என்று குட்தைட
உதைடத்துவிட்டுக் தைகதைPப் பிதைசP, 'எனக்கு 
மட்டும் வெதரிPாதா, அது? ஜேகாதைட 
விடுமுதைறயில்கூட உன்தைன விட்டுப் 
பிரிந்திருக்க முடிPாமல் இவர் இப்படிச் 
வெசய்திருக்கிறார்! அதைதயும் 
வெதரிந்துவெகாண்டுதான் வெதரிPாதவன் ஜேபால் 
நடித்ஜேதன் நான்!' என்று வெசால்லி அவர் 
அவதைளச் சமாளித்து, அடுத்த 



முகூர்த்தத்திஜேலஜேP அவளுக்கும் அவனுக்கும் 
கலிPாணத்தைதயும் வெசய்து தைவத்து, ‘எனக்குப் 
வெபாழுஜேத ஜேபாகமாட்ஜேடன் என்கிறது; 
நீங்களாவது சீக்கிரம் ஒரு ஜேபரக் குழந்தைததைPப் 
வெபற்று என்னிடம் வெகாடுங்கள், விதைளPாட!’ 
என்பதாகத்தாஜேன வெசால்லித் தம் 
அசட்டுத்தனத்துக்கு அன்றுடன் ஒரு முடிவு 
கட்டிக் வெகாள்வாராயினர்'.

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘ஆதைச மனிததைன ஏன் 
இப்படிவெPல்லாம் அதைலக் கழிக்கிறது?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘அசட்டுத் 
தனத்தைதப் ஜேபாக்கத்தான்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது காண்க..... காண்க..... காண்க.....



19. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

நாய் வளர்த்த திருடன் கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
பத்வெதான்பதாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'தாலிPறுத்தான் பட்டி, 
தாலிPறுத்தான் பட்டி’ என்று ஒரு பட்டி உண்டு. 
அந்தப் பட்டியிஜேல 'கன்னக்ஜேகால் கந்தப்பன், 
கன்னக்ஜேகால் கந்தப்பன்’ என்று ஒரு திருடன் 
உண்டு. அந்தத் திருடனாகப்பட்டவன் 
‘கறுப்பன், கறுப்பன்’ என்று ஒரு நாதைP வளர்த்து
வந்தான். அது அவதைன விட்டு ஒரு கணம்கூடப் 
பிரிPாது; அஜேத மாதிரி அவனும் அதைத விட்டு 
ஒரு கணம் கூடப் பிரிPமாட்டான். ஆனால், 
திருடப்ஜேபாகும்ஜேபாது மட்டும் அவன் அதைதத் 



தன்னுடன் அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாவதில்தைல;
தன்தைனத் வெதாடர்ந்து வந்தாலும் அதைத விரட்டிக்
வெகாண்டு ஜேபாய் வீட்டில் விட்டு விட்டுத்தான் 
ஜேபாவான்.

இப்படிPாகத்தாஜேன கந்தப்பனும், கறுப்பனும் 
இருந்து வருங்காதைலயில், ஒரு நாள் இரவு அவன்
வழக்கம்ஜேபால் திருடப் ஜேபாக, நாயும் 
வழக்கம்ஜேபால் அவதைனத் வெதாடர்ந்து ஜேபாக, 
'ஜேபாடா கறுப்பா, ஜேபா!’ என்று அவனும் அதைத 
வழக்கம்ஜேபால் விரட்டிக்வெகாண்டு ஜேபாய் 
வீட்டில் விட்டு விட்டுப் ஜேபாவானாயினன்.

ஜேபான இடத்தில் அவன் தன் ஜேவதைலதைP 
வெவற்றிகரமாக முடித்துக் வெகாண்டு வீடு திரும்ப, 
அது காதைல ஜேபாலீசார் இருவர் அவதைனப் 
பார்த்து விட, அவர்கதைளக் கண்டதும் அவன் 
பாய்ந்து ஓட, அவதைனத் வெதாடர்ந்து அவர்களும் 
பாய்ந்து ஓடுவாராயினர்.

சந்து வெபாந்து, மூதைல முடுக்வெகல்லாம் புகுந்து 
புகுந்து ஓடிP கந்தப்பன், கதைடசிPாக ஒரு 
புதருக்குப் பின்னால் பதுங்கிக் வெகாள்ள, 
ஜேபாலீசார் அவதைனக் காணாமல் நின்று 



சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, அதுகாதைல கந்தப்பதைனத் 
ஜேதடிக் வெகாண்டு வந்த கறுப்பனாகப்பட்டது 
அவன் பதுங்கிக் வெகாண்டிருந்த புததைர 
எப்படிஜேPா கண்டுபிடித்து, வாதைல ‘ஆட்டு, 
ஆட்டு’ என்று ஆட்டிக்வெகாண்ஜேட அதைதச் சுற்றிச் 
சுற்றி வர, அதைதப் பார்த்த ஜேபாலீஸ்காரர்களில் 
ஒருவன், ‘அந்த நாய் கந்தப்பனின் நாய்ஜேபால 
இல்தைலPா?' என்று தன்னுடன் வந்திருந்த 
இன்வெனாரு ஜேபாலீஸ்காரதைனக் ஜேகட்க, 'ஆமாம், 
அவனுதைடP நாஜேPதான்!' என்று அவன் 
வெசால்ல, 'அப்படிPானால் சந்ஜேதகஜேமயில்தைல; 
அவன் அங்ஜேகதான் இருக்கிறான்!' என்று 
இருவரும் அந்தப் புததைர ஜேநாக்கிப் பாய்ந்து 
வெசல்ல, ‘என் ஜேசாற்தைறத் தின்று வளர்ந்த நாய், 
கதைடசியில் என்தைனஜேP காட்டிக் 
வெகாடுத்துவிட்டஜேத!’ என்று கந்தப்பன் 
வெபாருமிக் வெகாண்ஜேட மீண்டும் அங்கிருந்து ஓட 
எத்தனிக்க, அதற்குள் ஜேபாலீசார் அவதைன 
வதைளத்துப் பிடித்து ஸ்ஜேடஷனுக்குக் வெகாண்டு 
வெசல்வாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘நாய் வளர்த்தது Pார் குற்றம்? 



திருடனின் குற்றமா, நாயின் குற்றமா?' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 
'திருடனின் குற்றந்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, 
மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு...



20. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

தம்பிக்குப் வெபண் பார்த்த அண்ணன்
கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
இருபதாவது கதைதPாவது:

'ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! ஏறக்குதைறP இரண்டு 
கிராமங்களுக்கு அதிபதிகளாயிருந்த இரு 
சஜேகாதரர்கள் இதைளPான்குடியிஜேல 
இருந்தார்கள். அவர்களின் ஒருவன் வெபPர் 
ராமன்; இன்வெனாருவன் வெபPர் லட்சுமணன். 
இருவரும் இரட்தைட Pராகப் 
பிறந்தவர்களாதலால் அவர்களுதைடP வெபற்ஜேறார்
அவர்களுக்கு அந்தப் வெபPர்கதைளச் 
சூட்டியிருந்தார்கள். இதைதத் தவிர, அந்த 



ராமனுக்கும் இந்த ராமனுக்கும் எந்த விதமான 
சம்பந்தமும் கிதைடPாது; அஜேத மாதிரி அந்த 
லட்சுமணனுக்கும் இந்த லட்சுமணனுக்கும் எந்த
விதமான சம்பந்தமும் கிதைடPாது.

இப்படிPாகத்தாஜேன பிறந்து வளர்ந்த 
ராமலட்சுமணர்கள் இருவரும் ஏடிடி-27 
வெநற்பயிர்ஜேபால் வளர்ந்து வருங் காதைலயில், 
தகப்பனார் மண்தைடதைPப் ஜேபாட, அவதைரத் 
வெதாடர்ந்து தாPாரும் மண்தைடதைPப் ஜேபாட, 
'இனி உனக்கு நாஜேன துதைண; எனக்கு நீஜேP 
துதைண!’ என்று அண்ணன் தம்பிகள் இருவரும் 
ஒருவருக்வெகாருவர் துதைணPாக இருந்து 
வருவாராயினர்.

ஏதும் இல்லாதவர்கதைளஜேP 'ஆண் பிள்தைள’ 
என்ற ஒஜேர காரணத்துக்காகச் சுற்றிச் சுற்றி வரும் 
‘வெபண்தைணப் வெபற்ற பாவ'த்தைதச் வெசய்தவர்கள், 
இரண்டு கிராமங்களுக்கு அதிபதிகளாயிருந்த 
இவர்கதைளச் சுற்றிச் சுற்றி வராமல் 
இருப்பார்களா? வந்தார்கள். அதன் காரணமாக 
'ானகி என்ற கன்னிதைகக்கும், ராமன் என்ற 
காதைளக்கும் வெவகு சீக்கிரத்திஜேலஜேP வில்தைல 



முறிக்காமல், விசுவாமித்திரதைரத் ஜேதடாமல் 
கலிPாணமாயிற்று. அன்றிருந்ஜேத 'தம்பி 
லட்சுமணனுக்கும் கலிPாணம் பண்ணிவிடு!’ 
என்று அந்த ஊராரில் சிலரும், 'பண்ணாஜேத, 
வெசாத்தில் பங்கு ஜேகட்க வந்துவிடுவான்!’ என்று 
இன்னும் சிலரும் ராமனுக்குத் தூபம் ஜேபாட்டு 
வருவாராயினர்.

‘லட்சுமணனுக்கு இல்லாத கவதைல 
அவர்களுக்கு ஏன்?' என்று நீங்கள் ஜேகட்பீர்கள். 
அவர்களில் சிலருக்கு, 'வெபாழுது ஜேபாக 
ஜேவண்டுஜேம!’ என்ற கவதைல; இன்னும் 
சிலருக்கு, ‘அதன் காரணமாகவாவது அந்த 
அண்ணன் தம்பிகளுக்குள் சண்தைட வராதா? 
அதைத நாம் கண் குளிரப் பார்க்க மாட்ஜேடாமா?’ 
என்ற ஆதைச!

ஊரார் இங்ஙனமிருக்க, தம்பி லட்சுமணஜேனா 
தன் கலிPாணத்தைதப் பற்றித் தன்னுதைடP 
அண்ணன் தன்னிடம் வெசால்லும்ஜேபாவெதல்லாம், 
'ஆயிரம் ஆண்கள் ஜேசர்ந்து ஒஜேர இடத்தில் 
இருந்தாலும் இருக்கலாம்; இரண்டு வெபண்கள் 
ஜேசர்ந்து ஒரு நாளும் இருக்கமுடிPாது. எனக்கு 



ஏன் இப்ஜேபாது கலிPாணம்?’ என்று வெசால்லித் 
தட்டிக் கழித்து வருவானாயினன்.

அண்ணனும் அதற்குஜேமல் அவதைன 
வற்புறுத்தவில்தைல; வற்புறுத்த அவன் 
மதைனவியும் அவதைன விடவில்தைல. ‘அதுஜேவ 
கலிPாணம் ஜேவண்டாம், ஜேவண்டாம் என்று 
வெசால்லும் ஜேபாது நீங்கள் ஏன் வற்புறுத்திக் 
வெகாண்ஜேட இருக்கிறீர்கள்? ஜேபசாமல் இருங்கள்!'
என்று அவள் அவதைன அடக்கி 
தைவப்பாளாயினள்.

அதற்கும் காரணம் இல்லாமற் ஜேபாகவில்தைல. 
தம்பிக்குக் கலிPாணம் என்று ஒன்று ஆனால், 
எப்படியும் பாகப் பிரிவிதைன என்று ஒன்று 
நடக்கும். அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு கிராமம் 
இவனுக்கு ஒரு கிராமம் என்று பிரியும். அதற்கு 
ஜேமல் தன்தைன 'இரண்டு கிராமங்களுக்குச் 
வெசாந்தக்காரனின் மதைனவி' என்று வெசால்லி 
அவள் தனக்குத் வெதரிந்தவர்களிடவெமல்லாம் 
வெபருதைமPடித்துக் வெகாள்ள முடியுமா? ஒஜேர ஒரு 
கிராமத்துக்குச் வெசாந்தக்காரனின் மதைனவி 



என்றுதாஜேன வெசால்லிக் வெகாள்ள முடியும்?-
அந்தக் கவதைல அவளுக்கு!

   வீட்டுக்காரிக்கு அந்தக் கவதைல என்றால் 
ஊராருக்ஜேகா தாங்கள் என்ன வெசால்லியும் அந்தக்
குடும்பம் இன்னும் தாங்கள் சிரிக்க இடம் 
வெகாடுக்காமல் இருக்கிறஜேத என்று ஓPாக் 
கவதைல! அந்தக் கவதைலதைPத் தீர்த்துக் 
வெகாள்வதற்காக அவர்கள் லட்சுமணதைனச் 
சந்திக்கும்ஜேபாவெதல்லாம் 'அது என்னடாப்பா, 
அது? அண்ணன் என்ன வெசால்லியும் நீ எனக்குக் 
கலிPாணஜேம ஜேவண்டாம் என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்டிருக்கிறாPாஜேம? அவன் மட்டும் 
கலிPாணத்தைதப் பண்ணிக் வெகாண்டு ''ாம், 
'ாம்’ என்று வாழஜேவண்டும்; நீ வெவந்ததைதத் 
தின்றுவிட்டு வெவறும் பாயில் கிடந்து உருள 
ஜேவண்டுமா? நன்றாயிருக்கிறஜேத நிPாPம்! 
இரண்டு வெபண்கள் ஜேசர்ந்து இருக்க முடிPாது 
என்பதற்காக நீ இன்னும் எத்ததைன நாட்கள் 
இப்படி இருந்து வெகாண்டிருக்க முடியும்? 
இருக்கஜேவ இருக்கிறது, ஒன்றுக்கு இரண்டு 
கிராமங்கள்; நீயும் அவதைனப் ஜேபால் ஒரு 
கலிPாணத்தைதப் பண்ணிக்வெகாண்டு, 



உனக்வெகன்று ஒரு கிராமத்தைதப் பிரித்து 
எடுத்துக்வெகாண்டு அந்த வீட்தைட விட்டு 
வெவளிஜேP வந்து விட்டால் ஜேபாச்சு!' என்று 
வெசால்லி வந்தார்கள். அவஜேனா அதைதக் 
ஜேகட்டுக்வெகாண்டு சும்மா வருவதில்தைல; 'ஏன், 
எங்கள் வீடு ஒஜேர வீடாயிருப்பது உங்களுக்குப் 
பிடிக்க வில்தைலPா? இரண்டு 
வீடுகளானால்தான் பிடிக்குமா?' என்று 
அவர்கதைளஜேP திருப்பிக் ஜேகட்டுவிட்டு 
வருவானாயினன். 

இவன் இப்படிக் ஜேகட்டுவிட்டு வந்தால் 
அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? 'அப்படிPா 
சமாசாரம்?’ என்று அடுத்தாற் ஜேபால் அவன் 
அண்ணதைன அவர்கள் ஆத்திரத்ஜேதாடும் 
ஆவஜேலாடும் எதிர்பார்த்துக் 
வெகாண்டிருப்பார்கள். அவன் வந்ததும், ‘ஜேடய், 
'ாக்கிரதைத! 'பங்காளிதைPயும் பனங்காதைPயும் 
பதம் பார்த்து வெவட்டு’ என்பார்கள்; நீ உன் 
தம்பிதைP அந்த மாதிரி பதம் பார்த்து 
வெவட்டாவிட்டாலும் அவனுக்குக் 
கலிPாணத்தைதPாவது பண்ணாமல் இரு. 
பண்ணினாஜேPா, பின்னால் உனக்குத்தான் 



கஷ்டம்!' என்பார்கள். அவஜேனா அவர்களுக்கு 
ஏற்றாற்ஜேபால், ‘வெபரிPவர்கள் சம்பாதித்து 
தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாயிருக்கும் வெசாத்து; 
எத்ததைனஜேPா ததைலமுதைறகளாக அப்படிஜேP 
இருந்துவெகாண்டிருக்கிறது. இவன் 
கலிPாணத்தால் அது பிரிவாஜேனன் என்றுதான் 
நானும் ஜேPாசித்துக் வெகாண்டிருக்கிஜேறன்!' என்று 
வெசால்லி விட்டு வருவானாயினன்.

அவன் அப்படி; இவன் இப்படி. 'இதற்குஜேமல் 
அந்த வீட்தைட இரண்டாக்க என்ன வெசய்Pலாம்?' 
என்று ஊரார் அல்லும் பகலும் அனவரதமும் 
ஜேPாசித்தார்கள், ஜேPாசித்தார்கள், அப்படி 
ஜேPாசித்தார்கள். கதைடசியில் ஒரு ஜேபஷான 
ஜேPாசதைன அவர்களுக்குத் ஜேதான்றிற்று. 
அதற்காக அவர்கள் ராமதைனயும் 
எதிர்பார்க்கவில்தைல; லட்சுமண தைனயும் 
எதிர்பார்க்கவில்தைல. தங்களுக்குத் தாங்கஜேள 
ஜேபசிக் வெகாண்டார்கள். என்னவெவன்று?.....

‘உனக்குச் சங்கதி வெதரியுஜேமா?' என்றாள் ஒருத்தி.

‘வெதரிPாஜேத!’ என்றாள் இன்வெனாருத்தி.



‘'ானகி இருவருக்கும் ஜேதவி, இரவில் மட்டும் 
பத்தினிPாயிருக்கிறாளாஜேம?' என்றாள் 
மற்வெறாருத்தி.

‘இது என்னடிPம்மா, புதுக் கதைதPாயிருக்கிறது! 
‘ஐவருக்கும் ஜேதவி, அழிPாத பத்தினி' என்று 
திவெரளபதிதைPச் வெசால்லத்தான் நான் 
ஜேகட்டிருக்கிஜேறன். 'ானகிதைP அப்படி Pாரும் 
வெசால்லமாட்டார்கஜேள? அவளுக்கு ராமன் 
என்றால் ராமன்தானாஜேம?’ என்றாள் மற்றும் 
ஒருத்தி.

‘அது அந்த 'ானகிக்கு! இந்த 'ானகிக்கு ராமன் 
இல்லாவிட்டால் லட்சுமணனாம்; லட்சுமணன் 
இல்லா விட்டால் ராமனாம்!’ என்றாள் அவள்.

‘சரிதான், அதனாஜேலதான் அந்தப் பPல் எனக்குக் 
கலிPாணஜேம ஜேவண்டாம் என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்டு இருக்கிறான் 
ஜேபாலிருக்கிறது!' என்றாள் இவள்.

இன்ன இடம், இன்ன ஜேநரம் என்று இல்லாமல் 
ஊர் முழுவதும் எதிவெராலித்த இந்த ஊர் 
வம்தைபக் ஜேகட்டதுதான் தாமதம், 'இனி 



வெபாறுப்பதில்தைல தம்பி, எரிதழல் வெகாண்டு 
வா!’ என்று துரிஜேPாதனன் சதைபயில் துள்ளி 
எழுந்த பீமன் ஜேபால் லட்சுமணன் துள்ளி 
எழுந்தான். அதுதான் சமPவெமன்று அவதைனச் 
சுற்றிச் சுற்றி வந்துவெகாண்டிருந்த ஒரு 
'வெபண்தைணப் வெபற்ற பாவ'த்தைதச் வெசய்தவர் 
அவனிடம் தம் வெபண்ணின் 'ாதகத்தைதக் 
வெகாடுத்தார். அப்ஜேபாதிருந்த ஆத்திரத்தில், 
‘என்னிடம் இதைத ஏன் வெகாடுக்கிறீர்கள்? என் 
அண்ணனிடம் வெகாண்டு ஜேபாய்க் வெகாடுங்கள்!' 
என்று மரிPாதைதக்காக ஒரு வார்த்தைத 
வெசால்லக்கூட அவனுக்குத் ஜேதான்றவில்தைல; 
தாஜேன அதைத அவசர அவசரமாக வாங்கிக் 
வெகாண்டு அண்ணதைனத் ஜேதடி 'ஓடு, ஓடு’ என்று 
ஓடினான்.

‘என்ன?’ என்றான் ராமன்; ''ாதகம்’ என்றான் 
லட்சுமணன்.

“எதற்கு?' என்றான் அவன்; ‘என் 
கலிPாணத்துக்கு!’ என்றான் இவன்.

‘பண்ணிக்வெகாள்வவெதன்று முடிவு 
வெசய்துவிட்டாPா?' என்றான் ராமன்; ‘ஆமாம், 



முடிவு வெசய்துவிட்ஜேடன்!’ என்றான் 
லட்சுமணன்.

‘ஏன்?' என்றான் அவன்; 'என்னால் அண்ணிக்கு 
மாசு கற்பிக்கப்படுவதைத நான் விரும்பவில்தைல!'
என்றான் இவன்.

'அந்தக் கவதைல எனக்கும் அவளுக்கும் 
இல்லாதஜேபாது உனக்கு மட்டும் ஏன்?' என்றான் 
ராமன்; 'என்னால் அதைதத் தாங்க முடிPவில்தைல!'
என்றான் லட்சுமணன்.

அதற்கு ஜேமல் அவனுதைடP கலிPாணத்தைதத் 
தள்ளிப் ஜேபாடுவது முடிPாத காரிPம் என்பதைத 
உணர்ந்த ராமன் அவன் வெகாடுத்த 'ாதகத்தைதக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் ஊர் ஜே'ாதிடர் ஒருவரிடம் 
வெகாடுக்க, அவர் அதைத வாங்கிப் பார்த்துவிட்டு, 
'படு பாதகமான 'ாதகம் இது; இந்தப் 
வெபண்தைண எந்த 'ாதகன் கலிPாணம் வெசய்து 
வெகாண்டாலும் கலிPாணம் வெசய்து வெகாண்ட 
அன்தைறக்ஜேக கண்தைண மூடி விடுவான்!' என்று 
வெசால்ல, 'அப்படிPா சமாசாரம்? இந்தாருங்கள், 
பத்து ரூபாய்க்கு இருபது ரூபாPாக தைவத்துக் 
வெகாள்ளுங்கள்!' என்பதாகத்தாஜேன ராமன் பரம 



சந்ஜேதாஷத்துடன் அவரிடம் இருபது ரூபாதைPக் 
வெகாடுத்துவிட்டு வருவானாயினன்.

வீட்டுக்கு வந்ததும், ''ாதகம் எப்படி?’ என்று 
'ானகி ஜேகட்க, 'படு பிரமாதம்!’ என்று ஜே'ாதிடர் 
வெசான்னதைத அவன் அப்படிஜேP அவளிடம் 
வெசால்ல, ‘அந்தப் வெபண்தைணஜேP உங்கள் 
தம்பிக்குக் கலிPாணம் வெசய்து 
தைவத்துவிடுங்கள். அது கண்தைண மூடிPதும் 
அவளுக்கு ஏதாவது வெகாடுத்து அவதைள அவள் 
தாய் வீட்டுக்ஜேக அனுப்பி தைவத்துவிடலாம். 
வெசாந்தம் பிரிந்தாலும் வெசாத்து பிரிPாது!’ 
என்பதாகத்தாஜேன அவள் வெசால்ல, ‘அதுதான் 
சரிPான ஜேPாசதைன, அதுதான் சரிPான 
ஜேPாசதைன!' என்று அன்ஜேற அவன் தம்பியின் 
கலிPாணத்துக்கு ஜேவண்டிP ஏற்பாடுகதைள 
வெPல்லாம் விழுந்து விழுந்து வெசய்வானாயினன்.

ஆயிற்று; கலிPாணமும் ஆயிற்று. பந்தி 
ஜேபா'னம் முடிந்ததும் வெபண் வீட்டார் 
பிள்தைளதைP அதைழத்துக் வெகாண்டு தங்கள் 
ஊருக்குப் புறப்படுவாராயினர். அவர்கதைள வழி 
கூட்டி அனுப்பி தைவத்துவிட்டு, 'தம்பி இறந்தான் 



என்ற சந்ஜேதாஷச் வெசய்தி அங்கிருந்து எப்ஜேபாது 
வரும், எப்ஜேபாது வரும்?’ என்று ராமன் 
வாசலிஜேலஜேP காத்துக் வெகாண்டிருக்க, அவன் 
இல்லத்தரசி 'ானகிஜேPா அந்தச் வெசய்தி வந்ததும்
வாய் இனிக்க, மனம் இனிக்கக் குடிப்பதற்காக 
உள்ஜேள பால் பாPசம் காய்ச்சுவாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன எல்லாம் தPாராகிக் 
வெகாண்டிருக்க, வாசதைலப் 
பார்த்துக்வெகாண்டிருந்த ராமன் திடீவெரன்று, 
''ானகி! அடி, 'ானகி!’ என்று கத்த, ‘என்னங்க, 
அங்கிருந்து ஆள் வந்தாச்சா?’ என்று ஆவலுடன் 
ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட 'ானகி ஓடி வர, அதற்குள் 
மார்தைப அழுத்திப் பிடித்துக் வெகாண்ட அவன், 
‘மார்தைப அதைடக்குதடி, வெகாஞ்சம் தண்ணிர் 
வெகாண்டு வாடி?’ என்று ஈனஸ்வரத்தில் முனகிக் 
வெகாண்ஜேட கீஜேழ விழுவானாயினன்.

‘கடவுஜேள! இது என்ன ஜேசாததைன?' என்று 
அதுவதைர நிதைனக்காத கடவுதைள அவசர 
அவசரமாக நிதைனத்துக் வெகாண்டு அவள் உள்ஜேள 
ஓடித் தண்ணீர் வெகாண்டு வர, அதைத வாங்கி ஒரு 
வாய் குடித்த ராமன், 'தம்பி லட்சுமணா! நீ 



கண்தைண மூடுவாய் என்று நிதைனத்த நாஜேன 
கண்தைண மூடுகிஜேறண்டா!' என்று முனகிக் 
வெகாண்ஜேட தன் கண்தைண மூடித் தன்னுதைடP 
மதைனவிதைPத் தன் ஜேமல் விழுந்து 'கதறு, கதறு’ 
என்று கதற தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாவானாயினன்.

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘மனிதன் ஒன்று நிதைனத்தால் 
வெதய்வம் ஒன்று ஏன் நிதைனக்கிறது?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'தான் மனிதல்ல, 
வெதய்வம் என்பதைதக் காட்டிக்வெகாள்ளத்தான்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது காண்க... காண்க... காண்க.......



21. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

சீதைமக்குப் ஜேபான வெசல்வனின்
கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
இருபத்ஜேதாராவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! ‘ஏழுமதைல, ஏழுமதைல' என்று ஓர் 
'எஸ்ஜேடட் ஏவெ'ண்ட்' ஏற்காட்டிஜேல உண்டு. 
'மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ், மிஸ்டர் வெசவன் 
ஹில்ஸ்' என்று தன் வெவள்தைளக்கார 
முதலாளிPால் அதைழக்கப்பட்டு வந்த அவர், 
பின்னால் எப்படி அந்த எஸ்ஜேடட்டுக்ஜேக 
வெசாந்தக்காரரானார் என்பது அந்தப் பக்கத்தில் 
Pாருக்குஜேம புரிPாத புதிராக இருந்து வந்தது. 
'இந்திPா சுதந்திரம் அதைடந்ததும் 



வெவள்தைளக்கார முதலாளி லண்டனுக்குப் 
ஜேபாய்விட்டதுதான் அதற்குக் காரணம்' என்று 
சிலர் வெசான்னார்கள்; 'அவெதல்லாம் 
ஒன்றுமில்தைல; மிஸஸ் வெசவன் ஹில்ஸின் 
முகராசிதான் அதற்குக் காரணம்' என்று ஜேவறு 
சிலர் வெசான்னார்கள். எப்படிஜேPா மிஸ்டர் 
வெசவன் ஹில்ஸ் உPர்ந்தார்; அவருதைடP 
அந்தஸ்தும் ‘ஏழுமதைல' அளவுக்கு உPர்ந்தது!

மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸுக்கு இரண்டு 
மகன்களும், ஒரு மகளும் உண்டு. மூத்தவன் 
வெபPர் முனிசாமி, அப்பாதைவப் பின்பற்றி அவன்
தன் வெபPதைர, 'எஸ்.எம். சாம்’ என்று மாற்றி 
தைவத்துக் வெகாண்டான். இதைளPவன் வெபPர் 
ஜேகாபாலன்; அவன் தன் வெபPதைர 'எஸ்.ஜி. பால்’ 
என்று மாற்றி தைவத்துக் வெகாண்டான். 
வெபண்ணின் வெபPர் குப்பம்மாள்; அவள் தன் 
வெபPதைர 'எஸ்.ஜேக. பம்மா' என்று மாற்றி 
தைவத்துக் வெகாண்டாள்.

இப்படிPாகத்தாஜேன மதைலயுச்சியில் வாழ்ந்து 
வந்த அந்தக் குடும்பம் திடீவெரன்று நாகரிகத்தின் 
உச்சிக்குப் ஜேபாக, அதன் காரணமாகத்தாஜேனா 



என்னஜேவா, ஆண்-வெபண் ஜேபதத்தைதக் கூட 
மறந்து பழகும் பல 'அபூர்வ நண்பர்கள்' 
அவர்களுக்கு வாய்ப்பாராயினர். அதற்குப் பின் 
இட்டிலி, ஜேதாதைச சாப்பிடுவதைதக்கூட 
அநாகரிகமாகக் கருதிP அவர்கள் பன் பட்டர், 
'ாம், பிவெரட் என்று சாப்பிட்டு வந்த காதைலயில், 
ஒரு நாள் இருபத்திரண்டு வPது நிதைறந்த 
சாதைமச் சுட்டிக் காட்டி, ‘இவ்வளவு வெபரிP 
பிள்தைளPா உங்களுக்கு இருக்கிறார்?’ என்று 
நாற்பத்து நாலு வPது நிதைறந்த மிஸ்டர் வெசவன் 
ஹில்தைஸ அவருதைடP சிஜேநகிதிகளில் 
ஒருத்திPான ஐம்பத்து நாலு வPது சீமாட்டி 
ஆச்சரித்துடன் ஜேகட்க, மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ் 
திடுக்கிட்டு, ‘அவன் என் பிள்தைள இல்தைல, 
தம்பி!' என்று அவனுக்குத் வெதரிPாமல் வெசால்லி 
அவதைளச் சமாளிப்பராயினர்.

எதிர்பாராமல் நிகழ்ந்துவிட்ட இந்த 
அசம்பாவிதம் குறித்து அன்றிரஜேவ மிஸ்டர் 
வெசவன் ஹில்ஸ், மிஸஸ் வெசவன் ஹில்ஸுடன் 
கலந்து ஆஜேலாசிக்க, 'ஆபத்து, ஆபத்து! அவன் 
இங்ஜேக இருந்தால் நம் உண்தைம வPது 
நம்முதைடP நண்பர்களுக்வெகல்லாம் 



வெதரிந்துவிடும்ஜேபால் இருக்கிறது; அவதைன 
உடஜேன ஜேவறு எங்ஜேகPாவது அனுப்பப் 
பாருங்கள்!' என்று அவள் அலஜேறா அலறு என்ற 
அலற, அவதைன எங்ஜேக அனுப்பி தைவப்பவெதன்று
அவர் அன்றிரவு முழுவதும் ஜேPாசித்தார், 
ஜேPாசித்தார், அப்படி ஜேPாசித்தார். கதைடசியில் 
‘ஜேமல் படிப்பு என்ற சாக்கில் அவதைன 
லண்டனுக்கு அனுப்பி தைவத்துவிட்டால் 
என்ன?’ என்று மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ் மிஸஸ் 
வெசவன் ஹில்தைஸக் ஜேகட்க, 'அதுதான் சரி, 
அதுதான் சரி!' என்று அவர் வெசான்னதைத அவள் 
அப்படிஜேP ஆஜேமாதிப்பாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன சீதைமக்குப் ஜேபான 
வெசல்வன் சாம், அங்ஜேக ஜேமஜேல படித்தாஜேனா 
இல்தைலஜேPா, திரும்பி வரும் ஜேபாது மறக்காமல் 
வெவள்தைளக்கார மதைனவியுடன் இல்தைல, 
வெவள்தைளக்காரத் துதைணவியுடன் இந்திPாவுக்கு 
வருவானாயினன். அந்தத் துதைணவியுடன் ஜேநஜேர 
வீட்டுக்குப் ஜேபானால் தந்தைத என்ன 
வெசால்வாஜேரா, என்னஜேவா என்று சற்ஜேற பPந்த 
சாம், எதற்கும் அவதைள ஓர் ஓட்டல் அதைறயில் 
விட்டுவிட்டுப் ஜேபாஜேவாம் என்று 



விட்டுவிட்டுப் ஜேபாக, முன் ஹாலில் Pாஜேரா 
ஒருவனுடன் உட்கார்ந்து அரட்தைட Pடித்துக் 
வெகாண்டிருந்த அவன் தங்தைக மிஸ் பம்மா, ‘வா, 
அண்ணா!’ என்று அவதைன வரஜேவற்று, 
‘இவர்தான் என் பாய் பிவெரண்ட் மிஸ்டர் 
'ும்மா!’ என்று தன்னுடன் இருந்தவதைன 
அவனுக்கு அறிமுகம் வெசய்து தைவக்க, ‘என்ன 
துணிச்சல் இவளுக்கு! எங்ஜேகஜேPா இருந்த 
எவஜேனா ஒருவதைன இங்ஜேக அதைழத்து வந்து 
தைவத்துக் வெகாண்டு அரட்தைடPடிப்பஜேதாடு 
நில்லாமல், அவதைன எனக்கு அறிமுகம் ஜேவறு 
வெசய்து தைவக்கிறாஜேள?’ என்று கருவிக் 
வெகாண்ஜேட அவன் ஜேமஜேல இரண்டடி எடுத்து 
தைவக்க, பின் ஹாலில் Pாஜேரா ஒருத்தியுடன் 
உட்கார்ந்து சரஸமாடிக் வெகாண்டிருந்த அவன் 
தம்பி மிஸ்டர் பால், ‘வா, அண்ணா!’ என்று 
அவதைன வரஜேவற்று, ‘இவள்தான் என் வெகர்ல் 
பிவெரண்ட் மிஸ் வெபர்ல்!' என்று தன்னுடன் 
இருந்தவதைள அவனுக்கு அறிமுகம் வெசய்து 
தைவக்க, ‘என்ன அக்கிரமம் இது! இந்த வீட்டில் 
இவர்கதைளக் ஜேகட்பார் Pாருமில்தைலPா?' என்று 
தன்தைன மறந்து ஆத்திரத்தின் எல்தைலக்ஜேக 



ஜேபாய்விட்ட மிஸ்டர் சாம், ‘அம்மா எங்ஜேக?' 
என்று அவசர அவசரமாகக் ஜேகட்க, ‘ஏன், அவள் 
நம் எஸ்ஜேடட் பாஸுடன் உலாவப் 
ஜேபாயிருக்கிறாள்!' என்று தம்பி 
வெசால்வானாயினன்.

‘எஸ்ஜேடட் பாஸா! அவர் இப்ஜேபாது எங்கிருந்து 
வந்தார்?’ என்று அண்ணன் ஒன்றும் புரிPாமல் 
ஜேகட்க, 'லண்டனிலிருந்துதான் வந்திருக்கிறார்!' 
என்று தம்பி வெசால்வானாயினன்.

‘ஒஜேஹா! அப்பா?' என்றான் அவன்; ‘மாடியில் 
இருக்கிறார்!' என்றான் இவன்.

‘என்ன வெசய்துவெகாண்டிருக்கிறார் அவர்? 
தூங்குகிறாரா? இஜேதா ஜேபாய் நான் 
எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு கட்டிவிட்டு 
வருகிஜேறன், பார்!' என்று கத்திக்வெகாண்ஜேட 
அவன் மாடிக்கு ஓட, அவர் அங்ஜேக ஆங்கில 
இதைசத் தட்டு ஒன்தைறக் கிராம ஜேபானில் 
தைவத்துவிட்டு, அந்த இதைசக்ஜேகற்ப Pாஜேரா ஒரு 
சீமாட்டியுடன் 'ராக் அண் ஜேரால்' நடன 
மாடிக்வெகாண்டிருக்க, மிஸ்டர் சாமுக்கு என்ன 
ஜேதான்றிற்ஜேறா என்னஜேவா, அவன் தன் 



ஆத்திரத்தைத வெPல்லாம் அக்கணஜேம மறந்து 
விழுந்து விழுந்து சிரிப்பானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘மிஸ்டர் சாம் ஏன் சிரித்தான்?' 
என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'தங்தைக தவறு
வெசய்தால் அம்மாவிடம் வெசால்லலாம்; தம்பி 
தவறு வெசய்தால் அப்பாவிடம் வெசால்லலாம். 
அம்மாவும் அப்பாவுஜேம தவறு வெசய்தால் 
Pாரிடம் வெசால்வது என்று நிதைனத்திருப்பான்; 
சிரிப்பு வந்துவிட்டிருக்கும்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக் வெகாண்டு 
விட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு....



22. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

கனகாம்பரம் சிரித்த கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
இருபத்திரண்டாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'கனகாம்பரம், கனகாம்பரம்' 
என்ற கட்டழகி ஒருத்தி காட்டுப் பாக்கத்திஜேல 
இருந்தாள். வெபாழுது விடிந்ததும் அவள் அந்த 
ஊர் மாடுகதைளவெPல்லாம் ஓட்டிக் வெகாண்டு 
காட்டுக்குப் ஜேபாவாள். அவற்தைற அங்ஜேக ஜேமP 
விட்டுவிட்டு, அவள் அடுப்புக்கு ஜேவண்டிP 
விறகு, சுள்ளி ஆகிPவற்தைறச் ஜேசகரிப்பதில் 
ஈடுபடுவாள். அதற்குள் வெபாழுது சாய்ந்து 
விடும்; ஜேசகரித்த விறகுச் சுதைமதைPத் தூக்கித் 



ததைலயில் தைவத்துக்வெகாண்டு, மாடுகதைளயும் 
மடக்கி ஓட்டிக்வெகாண்டு ஊருக்குத் திரும்புவாள்.

இப்படி ஒரு நாளா, இரண்டு நாட்களா? 
எத்ததைனஜேPா நாட்களாக அவள் ஜேபாவதும் 
வருவதுமாயிருந்தாள். அப்படிப் 
ஜேபாகும்ஜேபாதும் சரி, வரும்ஜேபாதும் சரி, அவள் 
Pாதைரயும் ஏவெறடுத்துக்கூடப் பார்ப்பது 
கிதைடPாது; 'தான் உண்டு, தன் காரிPம் உண்டு' 
என்று ஜேபாவாள்; வருவாள். அப்படிப்பட்டவள் 
ஒரு நாள் மாடுகதைள முன்னால் ஜேபாக 
விட்டுவிட்டு, அடிக்வெகாரு தரம் நிற்பதும், 
நின்றபின் ஏஜேதா நிதைனப்பதும், நிதைனத்தபின் 
விழுந்து விழுந்து சிரிப்பதுமாகச் வெசல்ல, அதைதக்
கவனித்த ஒரு வெபரிPவர், 'இத்ததைன நாளும் 
இல்லாமல் இன்று என்ன வந்துவிட்டது இந்தப் 
வெபண்ணுக்கு? இவள் ஏன் இப்படி விழுந்து 
விழுந்து சிரிக்கிறாள்? ‘சிரிப்பு விPாதி' என்று 
ஏஜேதா ஒரு புது விPாதி இப்ஜேபாது இளம் 
வெபண்களுக்வெகல்லாம் வருகிறதாஜேம, அந்த 
விPாதி இவளுக்கும் வந்து விட்டதா, என்ன? 
அது கலிPாணமாகாத வெபண்களுக்கல்லவா 
வருவதாகச் வெசால்கிறார்கள்? இவளுக்குத்தான் 



கலிPாணமாகிவிட்டஜேத! ஏன் அந்த விPாதி 
வருகிறது? அப்படிஜேP வந்தாலும் அதைத 
வாலிபர்கள் குணப்படுத்தி 
விடுகிறார்கவெளன்றும், எப்படிக் 
குணப்படுத்துகிறார்கள் என்பதுதான் இன்னும் 
மர்மமாகஜேவ இருக்கிறவெதன்றும் 
வெசால்கிறார்கஜேள, அந்த மர்மம் இவளுதைடP 
கணவனுக்குத் வெதரிPாதா, என்ன?' என்று 
பலவாறாக நிதைனத்துக்வெகாண்ஜேட, வெமல்ல 
அவதைள வெநருங்கி, ‘ஏன் வெபண்ஜேண, அப்படிச் 
சிரிக்கிறாய்?' என்று ஜேகட்க, அவள் அவதைர ஏற 
இறங்கப் பார்த்துவிட்டுத் திடீவெரன்று ஜேதம்பித் 
ஜேதம்பி அழ, 'இது என்ன ஜேவடிக்தைக! வெகாஞ்ச 
ஜேநரத்துக்கு முன்னால் விழுந்து விழுந்து 
சிரித்தாய்; ‘ஏன் சிரிக்கிறாய்?’ என்று ஜேகட்டால், 
ஜேதம்பித் ஜேதம்பி அழுகிறாஜேP? என்ன விஷPம்? 
என்ன நடந்தது?’ என்று அவர் விPப்புடன் 
ஜேகட்க, அவள் மறுபடியும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
வெசான்னதாவது:

‘ஒரு நாள் மத்திPானம் வழக்கம்ஜேபால் நான் 
காட்டில் சுள்ளி வெபாறுக்கிக்வெகாண்டிருந்ஜேதன். 
அப்ஜேபாது ஏஜேதா ஒன்று பPங்கரமாக உறுமும் 



சத்தம் ஜேகட்டது. திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் 
பார்த்ஜேதன். புதரில் பதுங்கியிருந்த புலி ஒன்று 
திடீவெரன்று என்ஜேமல் பாய்ந்தது. எனக்கு ஒன்றும்
புரிP வில்தைல; 'ஐஜேPா, அம்மா!’ என்று 
அலறிக்வெகாண்ஜேட குப்புறப் படுத்துக் கண்தைண 
மூடிக்வெகாண்டு விட்ஜேடன். ‘டுமீல்' என்று ஒரு 
சத்தம் ஜேகட்டது; விழித்துப் பார்த்ஜேதன். எனக்கு 
அருகில் தைகயில் துப்பாக்கியுடன் 
வெவள்தைளக்கார உதைடயில் Pாஜேரா ஒருவர் 
நின்றுவெகாண்டிருந்தார். அவருக்குப் பக்கத்தில் 
வெசத்துப்ஜேபான புலி கிடந்தது. நான் நன்றியுடன் 
அவதைரப் பார்த்ஜேதன்; ‘அந்தக் காலத்துப் 
வெபண்கள் புலிதைP முறத்தால் அடித்து 
விரட்டிPதாகச் வெசால்வார்கள்; நீ 
என்னடாவெவன்றால் அதன் உறுமல் சத்தத்தைதக் 
ஜேகட்டவுடஜேன இப்படி விழுந்துவிட்டாஜேP?’ 
என்றார் அவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட. எனக்கு 
ஜேராசம் வெபாத்துக் வெகாண்டு வந்துவிட்டது. 
'அந்தக் காலத்து ஆண்கள் PாதைனதைPக்கூட 
ஜேநருக்கு ஜேநராக எதிர்த்து நின்று 
அங்குசத்தாஜேலஜேP அதைத அடக்கி 
ஆண்டார்களாம். இந்தக் காலத்து ஆண்கள் 



அப்படிPா வெசய்கிறார்கள்? மதைறந்திருந்து 
துப்பாக்கிPால் அல்லவா சுடுகிறார்கள்!' 
என்ஜேறன் விருட்வெடன்று எழுந்து நின்று. 
அதற்குஜேமல் அவர் ஒன்றும் ஜேபசவில்தைல; அசடு
வழிPப் ஜேபாய்விட்டார். 

அன்றிரவு வீட்டில் படுத்துத் 
துங்கிக்வெகாண்டிருந்த ஜேபாது, எங்கிருந்ஜேதா 
சுண்வெடலி ஒன்று வந்து என்ஜேமல் விழுந்தது. 
'எலி, எலி!' என்று நான் கத்திஜேனன். எனக்குப் 
பக்கத்தில் படுத்துக் வெகாண்டிருந்த என் கணவர், 
'எங்ஜேக தடி, தடி?’ என்று என்தைனத் வெதாடர்ந்து 
கத்திக்வெகாண்ஜேட எழுந்தார். ‘எலிதைP 
அடிப்பதற்கா தடி!’ என்ஜேறன் நான். 'மூடு, 
வாதைP!' சின்ன பாம்பாயிருந்தாலும் வெபரிP 
வெகாம்பால் அடி!’ என்று வெபரிPவர்கள் 
வெசால்லியிருக்கிறார்கள்!' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட இறக்கி தைவத்திருந்த 
விளக்கின் திரிதைP ஏற்றி எடுத்துக்வெகாண்டு 
அவர் தடிதைPத் ஜேதடினார். ‘பாம்புக்குத்தாஜேன 
அப்படிச் வெசான்னார்கள்? எலிக்குச் 
வெசால்லவில்தைலஜேP!' என்ஜேறன் நான். ‘உனக்குத் 
வெதரிPாது; ஜேபசாமல் இரு!’ என்று அவர் என்தைன



அடக்கி விட்டுத் தடிதைPத் 'ஜேதடு, ஜேதடு' என்று 
ஜேதடினார். ஒரு வழிPாகத் தடியும் கிதைடத்தது.

அந்தத் தடியுடன் அவர் எலிதைP 'விரட்டு, 
விரட்டு’ என்று விரட்டினார். அது பழங்கலம் 
அடுக்கி தைவத்திருந்த மூதைலக்கு ஓடிற்று. அதைதத்
வெதாடர்ந்து ஓடிP அவர், அதன்ஜேமல் ஜேபாட்டார் 
ஒரு ஜேபாடு! உதைடந்தது எலியின் மண்தைடPல்ல;
பழங்கலங்கள்! அடுத்தாற்ஜேபால் அந்த எலி 
உறிக்குத் தாவிற்று; விடுவாரா? தடிPால் ஓங்கி 
அடித்தார் இன்னும் ஓர் அடி! காலிPானது எலி 
அல்ல; உறி! கயிறு மட்டுஜேம எஞ்சி நின்ற அந்த 
உறியிலிருந்து எண்வெணயும் வெநய்யும் வழிந்து 
இரண்டறக் கலந்து எங்கள் 'எட்டடிக் 
குச்சு'க்குள்ஜேள ஒஜேர எண்வெணய் ஆறாக ஓடிற்று. 
என்ன இருந்தாலும் என் கணவர் ஆண் 
பிள்தைளPல்லவா? மீதைசதைP முறுக்கி 
விட்டுக்வெகாண்ஜேட 'என்ன ஆனாலும் சரி, இன்று 
உன்தைன நான் விடுவதில்தைல!' என்று அந்த 
எலிதைP விரட்டிக் வெகாண்ஜேட வீதிக்கு ஓடினார். 
நான் ‘விதிஜேP!' என்று பழங்கலத்திலிருந்தும், 
உறியிலிருந்தும் விழுந்து உதைடந்த 



மண்பாண்டங்களின் சில்லுகதைளப் வெபாறுக்கி 
எடுப்பதில் முதைனந்ஜேதன்.

நீண்ட ஜேநரத்துக்குப் பிறகு விPர்க்க விறுவிறுக்க 
தடிPார் திரும்பி வந்தார். ‘என்ன ஆயிற்று எலி?’ 
என்ஜேறன் நான்; ‘விட்ஜேடனா?' என்றார் அவர் 
மறுபடியும் மீதைசதைPத் திருகி விட்டுக் 
வெகாண்ஜேட. ‘அடித்துவிட்டீர்களா?' என்ஜேறன்; 
‘அடிப்பதாவது! அதுவதைர எனக்கு எதிஜேர நிற்க 
அவ்வளவு தைதரிPமா அதற்கு?' என்றார். 
'கதைடசியில் என்னதான் ஆயிற்று?’ என்ஜேறன்; 
ஓடிப் ஜேபாய் வதைளக்குள் புகுந்து வெகாண்டு 
விட்டது; ‘பாவம், ஜேபானாற் ஜேபாகிறது!’ என்று 
நானும், ''ாக்கிரதைத! இன்வெனாரு தடதைவ 
வெவளிஜேP வந்தாஜேPா, வெகான்று விடுஜேவன் 
வெகான்று!’ என்று அதைத எச்சரித்து விட்டு 
வந்ஜேதன்!' என்றார் அவர் மீண்டும் மீதைசதைP 
முறுக்கி விட்டுக்வெகாண்ஜேட. நான் சும்மா 
இருந்திருக்கக் கூடாதா? கீஜேழ விழுந்து கிடந்த 
வெவண்வெணயில் வெகாஞ்சம் எடுத்து அவரிடம் 
நீட்டிஜேனன். 'எதற்கு?' என்றார்; 'இவ்வளவு 
வெபரிP வீர சாகசத்தைதச் வெசய்துவிட்டு, மீதைசதைP 



வெவறுமஜேன முறுக்கலாமா? வெகாஞ்சம் 
வெவண்வெணய் தடவி முறுக் குங்கள்!' என்ஜேறன்.

ஜேகாபம் வெபாத்துக்வெகாண்டு வந்து விட்டது 
அவருக்கு; ‘என்ன குதைறச்சல் என் வீரத்துக்கு?’ 
என்று ஓர் எம்பு எம்பித் தம் தைகயிலிருந்த 
தடிதைP என்தைன ஜேநாக்கி ஓங்கினார். எனக்கு 
ஆத்திரம் வெபாத்துக்வெகாண்டு வந்துவிட்டது; 
'சும்மா நிறுத்துங்கள்! மத்திPானம் காட்டில் ஒரு 
புலி என்ஜேமல் பாP வந்தது; ஒஜேர குண்டில் 
அதைதச் சுட்டுக் வெகான்ற வீரர் தன் வீரத்தைதப் 
பற்றி என்னிடம் ஒரு வார்த்தைதக்கூடப் 
ஜேபசவில்தைல; நீங்கள் என்னடாவெவன்றால், 
இவ்வளவு வெபரிP தடிதைP எடுத்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாய் ஓர் எலிதைPக்கூடக் வெகால்லாமல் திரும்பி 
வந்துவிட்டு இத்ததைன ஜேபச்சுப் ஜேபசுகிறீர்கஜேள!' 
என்ஜேறன். அவ்வளவுதான்; 'Pாரடி அவன்? 
எதற்காக அங்ஜேக வந்தான்? உனக்காக ஏன் 
புலிதைPக் வெகான்றான்? உனக்கும் அவனுக்கும் 
என்ன உறவு? எப்ஜேபாதிருந்து உறவு? வெசால்லடி, 
வெசால்?’ என்று என்தைன அடிஜேமல் அடி 
அடித்தஜேதாடு நில்லாமல், 'ஜேபா, அந்த 
வீரனுக்குப் பின்னாஜேலஜேP ஜேபா! இனிஜேமல் 



இங்ஜேக வராஜேத!' என்று அவர் அன்றிருந்து 
என்தைன ‘விரட்டு, விரட்டு' என்று 
விரட்டிக்வெகாண்ஜேட இருக்கிறார். எனக்கு என்ன 
வெசய்வவெதன்ஜேற வெதரிPவில்தைல. 
அப்ஜேபாதிருந்து அந்தப் புலி ஜேவட்தைடக்காரதைர 
நிதைனத்தால் எனக்குச் சிரிப்புச் சிரிப்பாய் 
வருகிறது; எலி ஜேவட்தைடக்காரதைர நிதைனத்தால் 
அழுதைக அழுதைகPாய் வருகிறது!’

கனகாம்பரம் இதைதச் வெசால்லிவிட்டு மீண்டும் 
ஜேதம்பித் ஜேதம்பி அழ, 'அழாஜேத வெபண்ஜேண, 
அழாஜேத! வெகாண்ட கணவனுக்கு முன்னால் 
அண்தைட வீட்டுக்காரதைனப் புகழலாமா? புகழக் 
கூடாஜேத! ஜேபா, இனிஜேமலாவது அதைதத் வெதரிந்து 
வெகாண்டு, அதற்குத் தக்கபடி நடந்துவெகாள்!' 
என்று வெசால்லி விட்டுப் வெபரிPவர் தன் வழிஜேP 
வெசல்ல, அவளும் அவள் வழிஜேP 
வெசல்வாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘வெகாண்ட கணவனுக்கு 
முன்னால் அண்தைட வீட்டுக்காரதைன ஏன் புகழக் 
கூடாது?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 



‘புகழ்ந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதுதான் அந்தக் 
கதைதயிலிருந்ஜேத வெதரிகிறஜேத!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது காண்க... காண்க... காண்க..…



23. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

முகமூடித் திருடர் கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
இருபத்து மூன்றாவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! 'பஞ்சாபஜேகசன், பஞ்சாபஜேகசன்' 
ன்னு ஒரு பாங்கர் பட்டணத்திஜேல உண்டு. அவர் 
தம் பணத்தைத ஒரு கணம் கூடத் தூங்கவிட 
மாட்டார்; 'தூங்க விட்டால் வட்டியும் தூங்கி 
விடும்’ என்று சதா அதைத எழுப்பி உலாவ 
விட்டுக் வெகாண்ஜேட இருப்பார். அஜேத மாதிரி 
அவரும் தூங்குவதில்தைல; சதா 
விழித்துக்வெகாண்ஜேட இருப்பார்.



இப்படிPாகத்தாஜேன பணஜேம தாமாகவும், தாஜேம 
பணமாகவும் அவர் இருந்துவருங்காதைலயில், 
எங்கிருந்ஜேதா வந்த முகமூடித் திருடர்கள் நகரின் 
மூதைல முடுக்குகளிவெலல்லாம் அஞ்சாமல் 
புகுந்து அPராமல் வெகாள்தைளPடிக்க, 
அவர்களிடமிருந்து தம்தைமயும் தம் 
பணத்தைதயும் எப்படிக் காத்துக் வெகாள்வவெதன்று 
அவர் ஜேPாசித்தார், ஜேPாசித்தார், அப்படி 
ஜேPாசித்தார். நகரத்துக்கு வெவளிஜேP உள்ள 
வீடாகப் பார்த்துத்தான் அவர்கள் 
வெகாள்தைளPடிக்கிறார்கள் என்பதைத அறிந்த 
அவர், அதைடPாற்றிலிருந்த தம் வீட்தைட உடஜேன 
திருவல்லிக்ஜேகணிக்கு மாற்றினார். தைகயிலிருந்த 
வெராக்கம், விதைலயுPர்ந்த நதைககள் 
ஆகிPவற்தைறப் பாங்குகளிடம் ஒப்பதைடத்தார். 
பாங்கின் ஜேநரம் கழித்து வந்த பணத்தைத 
இரும்புப் வெபட்டியில் தைவத்துப் பூட்டி, அதன் 
கததைவ ஒரு தடதைவக்கு நாலு தடதைவPாக 
இழுத்து இழுத்துப் பார்த்தார். எல்லாம் ஒரு 
வழிPாக முடிந்தபின், 'அப்பாடா!’ என்று அவர் 
ஒரு 'வெடகா மீட்டர்' அளவுக்குப் வெபருமூச்சு 
விட்டார்.



அன்று என்னஜேவா வெதரிPவில்தைல-துக்கம் 
கண்தைணச் சுழற்றிக் வெகாண்டு வருவதுஜேபால் 
இருந்தது அவருக்கு; எழுந்து ஜேபாய் குளிர்ந்த 
நீரில் முகத்தைத அலம்பிக்வெகாண்டு வந்தார். 
இடுப்பு வலிப்பதுஜேபால் இருந்தது; 
'விழித்தபடிஜேP வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
படுத்துக்வெகாண்டுதான் இருப்ஜேபாஜேம!’ என்று 
படுத்தார். மணி 'டாண், டாண்’ என்று பத்து 
அடித்தது. அதுகாதைல, ‘பால் 
சாப்பிடவில்தைலPா?' என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட
அன்னார் 'பட்டமகிஷி' அங்ஜேக வர, 'ஜேவண்டாம்;
அதைத டீPாகப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு வந்து 
இங்ஜேக தைவத்து விடு!' அவர் கட்டதைளயிட, 
அந்தக் கட்டதைளதைPச் சிரஜேமற் வெகாண்டு அந்த 
அம்மாள் அப்படிஜேP ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு வந்து 
தைவக்க, அதைத அடிக்வெகாரு வாய் குடிப்பதும் 
வெகாட்டு வெகாட்வெடன்று விழித்துக் 
வெகாண்டிருப்பதுமாக அன்றிரதைவத் தள்ளி 
விட்டுக் வெகாண்டிருந்தார் அவர்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன அவர் இருந்து 
வருங்காதைலயில், மணி பதிவெனான்று, 
பன்னிரண்டு என்று அடித்து, ஒன்று என்றும் 



அடித்தது. தம்தைமயும் மீறி 'ஆவ்’ என்று வந்த 
வெகாட்டாவிக்கு அவர் வழக்கம்ஜேபால் சிட்டிதைக 
ஜேபாட்டு ‘வெசன்ட் ஆப்' வெகாடுத்துவிட்டுத் 
திரும்பிப் படுத்தார். அதுகாதைல இரண்டு 
முகமூடித் திருடர்கள் எங்கிருந்ஜேதா வந்து 
அவருக்கு முன்னால் நிற்க, அவர் திடுக்கிட்டு 
எழுந்து உட்கார்ந்து கண்கதைளக் கசக்கி 
விட்டுக்வெகாண்டு பார்த்தார்.

அதற்குள் அவர்களில் ஒருவன் தன் தைகயிலிருந்த 
சவுக்குக் கட்தைடதைP அவருதைடP ததைலக்கு 
ஜேநராக ஓங்க, இன்வெனாருவன், 'எங்ஜேக 
இருக்கிறது பணம்?’ என்று தைசதைக மூலம் 
ஜேகட்க, ‘இவர்கள் எந்த ஊர் 
திருடர்களாயிருப்பார்கள்? இவர்களுக்கு 
இந்தியும் வெதரிPாது, இங்கிலீஷும் வெதரிPாது 
ஜேபால் இருக்கிறஜேத?' என்று நிதைனத்த அவர், 
'அஜேதா இருக்கிறது!’ என்று நடுங்கிக் வெகாண்ஜேட 
இரும்புப் வெபட்டிதைPக் காட்ட, ‘எடு சாவிதைP, 
திற வெபட்டிதைP!' என்று அவர்கள் ஜேமலும் 
'ாதைட காட்டிஜேP அவதைர விரட்டுவாராயினர்.



பார்த்தார் பஞ்சாபஜேகசன்; அவர்கள் தைகயிலுள்ள 
சவுக்குக் கட்தைட தம்முதைடP மண்தைடதைPப் 
பதம் பார்ப்பதற்கு முன்னால் இரும்புப் 
வெபட்டிதைPத் தாஜேம திறந்து, அவர்கள் ஜேகட்பதைத
வெகாடுத்துவிடுவதுதான் தமக்கு மரிPாதைத என்று
நிதைனத்தார்; நிதைனத்ததும் எழுந்தார்; இரும்புப் 
வெபட்டிதைP ஜேநாக்கி நடந்தார். எடுத்தார் 
சாவிதைP; திறந்தார் வெபட்டிதைP. நல்ல 
ஜேவதைளPாக அன்று வசூலான பணம் ஏதும் 
அதில் இல்தைல; 'வெவறும் வெபட்டிPாக இருக்கக் 
கூடாஜேத!' என்பதற்காக அதில் ஒஜேர ஒரு 
ரூபாதைP மட்டும் ஜேபாட்டு தைவத்திருந்தார். 
அதைத எடுத்து அவர்களிடம் தாராளமாகக் 
வெகாடுத்தார். அவர்கள் அதைத அலட்சிPமாக 
வாங்கி வீசி எறிந்துவிட்டு, ‘எடு நதைகதைP!' என்று
ஜேமலும் தைசதைக காட்டினார்கள். மூக்கால் 
அழுதுவெகாண்ஜேட அதிலிருந்த 
நதைககதைளவெPல்லாம் ஒவ்வெவான்றாக எடுத்து 
அவர்களிடம் வெகாடுத்தார். அவற்தைறப் வெபற்றுக் 
வெகாண்டதும் அவர்களில் ஒருவன் 
‘ஹஹ்ஹஹ்ஹஹ்ஹா’ என்று சிரிக்க, 
இன்வெனாருவன், 'காதைலயில் நானும் 



அண்ணாவும் ‘ஊட்டிக்கு உல்லாசப் பPணம் 
ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்; ஓர் இருநூறு ரூபாய் 
வெகாடுங்கள்!’ என்று எத்ததைன வெகஞ்சுக் வெகஞ்சிக்
ஜேகட்ஜேடாம்? ‘வெகாடுக்கஜேவ மாட்ஜேடன்!' என்று 
வெசான்னீர்கஜேள, அப்பா! இப்வெபாழுது 
பார்த்தீர்களா, ஜேகட்க ஜேகட்க ஒவ்வெவாரு 
நதைகPாக எடுத்துக் வெகாடுத்துக் வெகாண்ஜேட 
இருக்கிறீர்கள்!' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட 
தான் அணிந்திருந்த முகமூடிதைPக் கழற்ற, 
அவதைனத் வெதாடர்ந்து அவன் அண்ணனும் 
கழற்ற, ‘அஜேPாக்கிPப் பPல்களா, உங்கள் 
ஜேவதைலதானா இது? நானும் உங்களிடம் ஒன்றும்
ஏமாந்துவிடவில்தைலPடா, ஏமாந்து 
விடவில்தைல. என்ன நதைககதைள எடுத்துக் 
வெகாடுத்திருக்கிஜேறன் என்று வெகாஞ்சம் 
வெவளிச்சத்தில் வந்து பாருங்கள்; எல்லாம் ஜேபாலி
நதைககளடா, ஜேபாலி நதைககள்!’ என்று 
தகப்பனாராகப் பட்டவர் விழுந்து விழுந்து 
சிரிக்க, அதைதக் ஜேகட்டுப் புத்திர 
சிகாமணிகளாகப்பட்டவர்கள் ‘விழி, விழி' 
என்று விழிக்க, 'ஜேபாங்கடா, ஜேபாக்கற்றப் 
பPல்களா! நீங்கள் முகமூடி ஜேபாட்ட திருடர்கள் 



என்றால், நான் முகமூடி ஜேபாடாத திருடன் 
என்பது உங்களுக்குத் வெதரிPாது ஜேபால் 
இருக்கிறது!’ என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட, அவர் 
மறுபடியும் ஜேபாய்க் கட்டிலில் படுத்து, 'ஆவ்’ 
என்று மறுபடியும் வந்த வெகாட்டாவிக்கு 
வழக்கம்ஜேபால் ‘டக், டக்’ என்று சிட்டிதைக 
ஜேபாட்டு 'வெசன்ட் ஆப்’ வெகாடுப்பாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘பணம் பாசத்தைத வெவல்கிறதா, 
பாசம் பணத்தைத வெவல்கிறதா?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'பாசம் எங்ஜேக 
பணத்தைத வெவல்கிறது? பணம்தான் பாசத்தைத 
வெவல்கிறது!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக் வெகாண்டு 
விட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.…



24. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச்
வெசான்ன

பாப விஜேமாசனம் ஜேதடிP பக்தர்
கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக 
மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன
இருபத்தி நான்காவது கதைதPாவது:

‘ஜேகளுமய்Pா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, 
நீரும் ஜேகளும்! தற்ஜேபாது நான் வாசம் வெசய்து 
வரும் முருங்தைக மரத்துக்குக் கீஜேழ பிள்தைளPார் 
ஜேகாயில் ஒன்று இருக்கிறதல்லவா? அந்தக் 
ஜேகாயிலுக்குத் தினந்ஜேதாறும் ஒரு பக்தர் 
வருவதுண்டு. அவர் காதைலயில் 
அலுவலகத்துக்குப் ஜேபாகும் ஜேபாதும் சரி, 
மாதைலயில் வீடு திரும்பும்ஜேபாதும் சரி, 
அங்குள்ள பிள்தைளPாதைர முதைறப்படி 
மும்முதைற வணங்காமல் வெசல்ல மாட்டார். 



அங்ஙனம் வணங்கும்ஜேபாது, காதைலயில் மூன்று 
குட்டுக்கள், மூன்று ஜேதாப்புக் கரணங்களுடன் 
தம்முதைடP பிரார்த்ததைனதைP முடித்துக் 
வெகாள்ளும் அவர், மாதைலயில் அவ்வாறு 
முடித்துக் வெகாள்ளமாட்டார். ஒரு நாள் மாதைல 
அவருதைடP குட்டுக்களும் 
ஜேதாப்புக்கரணங்களும் நாலு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு 
என்று கூடிக்வெகாண்ஜேட ஜேபாகும்; இன்வெனாரு 
நாள் மாதைல அந்த ஏதைழக்கூட எட்டிப் 
பிடிக்காமல் ஆறு, ஐந்து, நாலு என்று குதைறந்து 
வெகாண்ஜேட வரும். இங்ஙனம் ஏறுவதும் 
இறங்குவதுமாயிருந்த அவருதைடP 
பிரார்த்ததைனதைP நீண்ட நாட்களாகக் கவனித்துக்
வெகாண்டு வந்த ஒருவர், ஒரு நாள் அவதைர 
வெமல்ல வெநருங்கி, 'காதைலயில் மூன்று 
குட்டுக்கள், மூன்று ஜேதாப்புக்கரணங்களுடன் 
உங்கள் பிரார்த்ததைனதைP முடித்துக்வெகாள்ளும் 
நீங்கள், மாதைலயில் ஏன் அவ்வாறு 
முடித்துக்வெகாள்ள மாட்ஜேடன் என்கிறீர்கள்?’ 
என்று ஜேகட்க, ‘காதைலயில் நான் வெசய்யும் 
பிரார்த்ததைன எனக்காகச் வெசய்வது; அதற்கு 
மூன்று குட்டுக்களும் மூன்று ஜேதாப்புக் 



கரணங்களுஜேம ஜேபாதும். மாதைலயில் நான் 
வெசய்யும் பிரார்த்ததைன ஜேவவெறாருவருக்காகச் 
வெசய்வது; அதற்கு அதைவ ஜேபாதுவதில்தைல!' 
என்று வெசால்லிவிட்டு அவர் வெமல்ல நழுவ, ‘Pார்
அந்த மரிPாதைதக்குரிPவர்? உங்கள் 
மதைனவிPாரா?’ என்று அவர் பின்னும் 
மரிPாதைதயுடன் ஜேகட்க, ‘அவெதல்லாம் 
ஒன்றுமில்தைல; அவர் என் ஜேமலதிகாரி. 
அவருதைடP அந்தரங்கக் காரிPதரிசிPாக ஜேவதைல
பார்க்கிஜேறன் நான். தினந்ஜேதாறும் அவதைரத் 
தரிசிக்க எத்ததைனஜேPா ஜேபர் வருகிறார்கள்; 
அவருடன் ஜேநரிலும், 'ஜேபா'னிலும் ஜேபச 
எத்ததைனஜேPா ஜேபர் விரும்புகிறார்கள். 
அவர்களில் சிலதைர அவர் பார்க்கஜேவ 
விரும்புவதில்தைல; இன்னும் சிலருடன் 
ஜேநரிலும் சரி, 'ஜேபா'னிலும் சரி, அவர் ஜேபசஜேவ 
விரும்புவதில்தைல. அவர்கதைளவெPல்லாம் 
அதிகாரியின் கட்டதைளப்படி நாள்ஜேதாறும் விதம்
விதமான வெபாய்கதைள உருவாக்கி, அவற்தைற 
அழகான முதைறயில் எடுத்துச் வெசால்லி ஏமாற்றிக்
வெகாண்டிருப்பதுதான் எனக்கு அங்ஜேக 
முக்கிPமான ஜேவதைலPா யிருந்து வருகிறது. 



நாஜேனா வெசாந்த வாழ்க்தைகயில் வெபாய் வெசால்லக் 
கூசுபவன்; வெசான்னால் பாவம் என்று 
நான்மதைறகள் வெசால்வதைத அப்படிஜேP 
நம்புபவன். ஆகஜேவ, அங்கு வெசால்லும் 
ஒவ்வெவாரு வெபாய்க்கும் ஒரு குட்டு, ஒரு 
ஜேதாப்புக்கரணம் வீதம் ஒரு நாதைளக்கு எத்ததைன 
வெபாய்கள் வெசால்கிஜேறஜேனா, அத்ததைன 
வெபாய்களுக்கும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் 
இங்ஜேக குட்டுக்களும், ஜேதாப்புக்கரணங்களும் 
ஜேபாட்டுப் பிராPச் சித்தம் வெசய்துவெகாண்டு 
விடுகிஜேறன்!' என்று அவர் வெசால்ல, ‘இப்படியும் 
ஒரு பக்தன் உண்டா?' என்று அவதைரக் ஜேகட்டவர்
அPர்ந்து ஜேபாய் நிற்பாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘வயிற்றுக்காக அங்ஜேக 
வெபாய்யும், ஆத்மாவுக்காக இங்ஜேக 
பிராPச்சித்தமும் வெசய்துவெகாள்ளும் அந்த 
பக்ததைன என்ன பக்தன் என்று வெசால்வது?’ என 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ஏற்வெகனஜேவ 
வெசான்ன இருபத்து மூன்று கதைதகளுக்குப் 
பின்னால் பாதாளம் ஜேபாட்ட 
ஜேகள்விகளுக்வெகல்லாம் 'டக், டக்' என்று பதில் 



வெசால்லிக்வெகாண்டு வந்த விக்கிரமாதித்தர், இந்த
இருபத்து நான்காம் கதைதக்குப் பின்னால் 
ஜேபாட்ட ஜேகள்விக்குப் பதில் வெசால்ல 
முடிPாமல் சிட்டிதைPப் பார்த்து விழிக்க, 
சிட்டியும் ஒன்றும் புரிPாதவர்ஜேபால் 
விக்கிரமாதித் ததைரப் பார்த்து விழிக்க, 
ஆஆஆச்சச்சரிPத்துடன் ‘ஆ!’ என்று வாதைPப் 
பிளந்த பாதாளம், 'அகப்பட்டுக் வெகாண்டீர்களா? 
வாருங்கள்!' என்று தன்தைனக் கட்டிப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேபாக வந்த அவர்கள் 
இருவதைரயும் தன்னுதைடP ஜேமல் துண்டால் 
தாஜேன ஜேசர்த்துக் கட்டி இழுக்க, ‘என்தைன எங்கு 
அதைழக்கின்றாய்? இPம்பு, தைபத்திPஜேம!’ என்று 
விக்கிர மாதித்தராகப்பட்டவர் அந்தக் காலத்து 
நாடக ஜேமதைடக் ஜேகாவலன் மாதவிதைPப் 
பார்த்துப் பாடிPதுஜேபால் பாட, ‘எனக்கா 
தைபத்திPம்? என்தைனப் தைபத்திPமாக்கிP 
பவானி அஜேதா இருக்கிறாள் வாருங்கள்; வந்து 
பாருங்கள்!’ என்று அதுவதைர ’தைபத்திPம் பிடித்த
பாதாளம்' ஜேபால் இருந்தவன், ‘தைபத்திPம் 
வெதளிந்த பாதாளசாமி'Pாகி அவர்கதைள 
அருகிலிருந்த ஒரு வீட்டுக்கு 



அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய், ‘பவானி! ஏ, 
பவானி!' என்று குரல் வெகாடுக்க, அந்த 
வீட்டுக்குப் பின்னாலிருந்து வந்த, ஒரு 
வெபண்ணழகி, ‘என்ன பவானிக்கு?’ என்று 
ஜேகட்க, ‘இருபத்து நான்காவது கதைதக்குப் 
பின்னால் நீ ஜேபாட்ட ஜேகள்விக்கு 
விக்கிரமாதித்தரும், சிட்டியும் பதில் வெசால்லா 
விட்டால் என்தைனக் கலிPாணம் வெசய்து 
வெகாள்வதாகச் வெசான்னாPல்லவா? இஜேதா, அந்த 
விக்கிரமாதித்ததைரயும் சிட்டிதைPயும் இங்ஜேகஜேP 
அதைழத்துக்வெகாண்டு வந்து விட்ஜேடன். நீஜேP 
ஜேவண்டுமானாலும் அந்தக் ஜேகள்விதைP 
இவர்களிடம் ஜேகட்டுப் பார்; இவர்களாலும் 
அதற்குப் பதில் வெசால்ல முடிPவில்தைல!' என்று 
அவன் குதிக்க, அவள் அவர்கள் இருவதைரயும் 
கதைடக் கண்ணால் ஜேநாக்கிவிட்டுக் 
‘களுக்'வெகன்று சிரிப்பாளாயினள்.

என்ன வெபண்ஜேண, சிரிக்கிறாய்?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘ஒன்றுமில்தைல, 
சும்மாத்தான்!’ என்று அவள் வெசால்ல, 'சரி, 
இவதைனக் கலிPாணம் வெசய்துவெகாள்வதில் இனி 
ஒன்றும் ததைடயில்தைலஜேP?’ என்று அவர் ஜேகட்க, 



‘ஊஹும்’ என்று அவள் ததைலPதைசக்க, அடுத்த 
முகூர்த்தத் திஜேலஜேP அவர்கள் இருவருக்கும் 
'மனம்ஜேபால் மாங்கல்Pதாரணம்' வெசய்து 
தைவத்துவிட்டு, 'இனிPாவது முருங்தைக 
மரத்தடிப் பிள்தைளPாருக்கு ஏற்வெகனஜேவ 
வெதாள்ளாயிரத்துத் வெதாண்ணுாற்வெறான்பது 
ஜேதங்காய்கதைளச் சூதைற விட்டிருக்கும் அந்தப் 
பிரம்மச்சாரி, எஞ்சியுள்ள ஒஜேர காதைPயும் சூதைற 
விட்டுத் தன் பிரார்த்ததைனதைP முடித்துக் 
வெகாள்ளலாம் அல்லவா? அதற்குக் குறுக்ஜேக நீ 
நிற்க மாட்டாஜேP?’ என்று பாதாளசாமிதைP 
ஜேநாக்கி விக்கிரமாதித்தர் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
ஜேகட்க, 'ஏற்வெகனஜேவ கலிPாணப் தைபத்திPம் 
பிடித்திருந்த நான், எனக்கு முன்னால் 
இன்வெனாருவன் கலிPாணம் வெசய்துவெகாள்வதைத 
விரும்ப வில்தைல. அதனால் அவன் வெசய்த 
பிரார்த்ததைன நாஜேன 'அசரீரி' Pாயிருந்து 
அவனுக்குச் வெசால்லிக் வெகாடுத்த 
பிரார்த்ததைனPா யிருந்தும் அதைத நான் 
நிதைறஜேவற விடாமல் தடுத்து வந்ஜேதன். 
இப்ஜேபாதுதான் எனக்குக் கலிPாணமாகி 
விட்டஜேத! இனி அவன் பிரார்த்ததைனக்கும் நான் 



ததைடPா யிருக்கமாட்ஜேடன்; கலிPாணத்துக்கும் 
ததைடPா யிருக்க மாட்ஜேடன்!' என்று 
பாதாளசாமியும் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 
அதைதப் பக்கத்திலிருந்து ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த 
பிரம்மச்சாரி அக்கணஜேம தனக்கும் 
கலிPாணமாகிவிட்டது ஜேபான்ற திருப்தியுடன் 
அங்கிருந்து வெசல்ல, 'ஜேகளாய், பாதாளசாமி! 
இருபத்து மூன்று கதைதகளுக்குப் பின்னால் நீ 
ஜேபாட்ட ஜேகள்விகளுக்வெகல்லாம் பதில் 
வெசால்லிக்வெகாண்டு வந்த நான், இருபத்து 
நான்காவது ஜேகள்விக்கு மட்டும் பதில் 
வெசால்லாமல் இருப்ஜேபனா? அவசிPம் 
வெசால்லியிருப்ஜேபன். வெசான்னால் 'பாதாளத்தின் 
கதைத இந்த யுகத்தில் முடிPாது' என்று வெசால்லி 
என்தைனத் தடுத்தவன் Pார் வெதரியுமா? இஜேதா 
நிற்கிறாஜேன, என் தம்பியும் என்னுதைடP 
அந்தரங்கக் காரிPதரிசியுமான சிட்டி, 
இவன்தான். இவனுதைடP ஜேPாசதைனப்படி 
நடந்திராவிட்டால் இவன் வெசான்னதுஜேபால் 
உன்னுதைடP கதைதயும் முடிந்திருக்காது; அந்தப் 
பிரம்மச் சாரியின் பிரார்த்ததைனயும் நிதைறஜேவறி 
யிருக்காது!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 



'அந்தப் பதிதைல இப்ஜேபாதுதான் 
வெசால்லுங்கஜேளன்?' என்று 
பவானிPாகப்பட்டவள் அப்ஜேபாதும் அவதைர 
விடாமல் ஜேகட்க, 'வயிற்றுக்காக அங்ஜேக 
வெபாய்யும், ஆத்மாவுக்காக இங்ஜேக 
பிராPச்சித்தமும் வெசய்து வெகாள்ளும் அவன் 
உண்தைமயில் பக்தன் அல்ல; எத்தன். இந்தப் 
பிறவியில் தான் பிதைழப்பதற்காக அவன் அங்ஜேக 
நல்லவனாக நடித்து அதிகாரிதைPப் பார்க்க 
வருபவர்கதைள ஏமாற்றுகிறான்; அடுத்த 
பிறவியில் தனக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் 
ஜேநர்ந்துவிடக் கூடாஜேத என்பதற்காக அவன் 
இங்ஜேக பரம பக்தனாக நடித்துக் கடவுதைளயும் 
ஏமாற்றப் பார்க்கிறான்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் வெசால்ல, 
‘அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; அவன்தான் அசல் 
மனிதன்! அப்படி இருப்பவனால்தான் இந்தக் 
காலத்தில் பிதைழக்க முடிகிறது; அவதைனப் 
ஜேபான்றவர்கதைளத்தான் இந்த உலகம் 
‘உத்தமர்கள்' என்று ஜேபாற்றுகிறது!' என்று 
பவானி வெசால்ல, ‘நாய் ஜேவண்டுமானால் 
அப்படிப் பிதைழக்கலாம்; மனிதன் அப்படிப் 



பிதைழக்கக் கூடாது!' என்று வெசால்லிவிட்டு 
விக்கிரமாதித்தர் வெசல்ல, 'கதைடசிPாக ஒரு 
விண்ணப்பம்' என்று பாதாளசாமி ததைலதைPச் 
வெசாறிவானாயினன்.

‘என்ன?’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 'இருந்த 
ஜேவதைலதைP விட்டுவிட்டு இவள் ஜேகட்ட 
ஜேகள்விக்குப் பதில் ஜேதடி அதைலந்ஜேதன். 
இப்ஜேபாது ஜேவதைல ஜேவண்டுஜேம!' என்றான் 
பாதாளசாமி.

‘என்ன ஜேவதைல வெதரியும்?’ என்றார் அவர்; ‘ஒரு 
காலத்தில் வெசாந்தமாக டாக்சி தைவத்து ஓட்டிக் 
வெகாண்டிருந்தவன் நான்; அதனால் கார் ஓட்டத் 
வெதரியும்' என்றான் இவன்.

‘அப்படிPானால் எங்கள் காதைர இனி நீஜேP 
ஓட்டலாம்; வா!’ என்று அவதைன 
அதைழத்துக்வெகாண்டு மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் 
காதைர ஜேநாக்கி நடக்க, சிட்டியும் அவர்கதைளத் 
வெதாடர்ந்து நடப்பாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு....."



இரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மதனா 
வெசான்ன பாதாளக் கதைத முடிந்தது



3. மூன்றாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஜேகாமளம்

வெசான்ன

ஜேகாபாலன் கதைத

மூன்றாவது நாள் காதைல ஜேபா'னாகப்பட்டவர் 
நாவெளாரு ஜேமனியும் வெபாழுவெதாரு 
வண்ணமுமாகப் வெபருத்துக் வெகாண்ஜேட வந்த தம்
வெதாந்திதைPக் கவதைலயுடன் தடவிக் 
வெகாடுத்தவாறு உட்கார்ந்திருக்க, அதுகாதைல 
Pாஜேரா ஒரு பிச்தைசக்காரன் 'என்தைனப் 
பார்த்தீர்களா?’ என்பதுஜேபால் எலும்பும் 
ஜேதாலுமாக வந்து அவருக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் 
நின்று, ‘ஐPா, தரும துதைரஜேP!’ என்று குரல் 
வெகாடுக்க, ‘இவன் தருமதுதைரவெPன்றால், நான் 
தருமதுதைரPாகி விடுஜேவனா?' என்பதுஜேபால் 
அவர் வெதாந்தி குலுங்கத் துள்ளி எழுந்து அவதைன
விரட்டுவதற்காக நாதைPத் ஜேதட, அது எங்ஜேகஜேPா
ஜேபாயிருக்கக் கண்டு, தாஜேம நாPாகி அவதைன 



‘விரட்டு, விரட்டு’ என்று விரட்டிவிட்டு வந்து 
மீண்டும் அமர, அதுகாதைல, 'குளிக்கவில்தைலPா, 
வெவந்நீர் தPாராயிருக்கிறஜேத?' என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட அன்னார் மதைனPரசி 'அன்ன 
நதைட'க்குப் பதிலாக ‘ஆதைன நதைட.' நடந்து 
அங்ஜேக வர, 'இஜேதா வந்துவிட்ஜேடன்!’ என்று 
அவரும் முக்கி முனகி எழுந்து வெசன்று குளித்து, 
பூதை' அதைறக்குள் நுதைழந்து, சுவாமி 
படங்களுக்குப் பின்னால் மதைறத்து 
தைவக்கப்பட்டிருந்த 'நி'க் கணக்கு 
ஜேநாட்டுக்க'வெளல்லாம் சரிPாயிருக்கின்றனவா 
என்று ஒரு முதைறக்கு இரு முதைறPாகப் பார்த்த 
பின், திருநீறுக்குப் பதிலாக முகப்பவுடதைர 
எடுத்து வெநற்றியில் ஒரு கீற்று 
இழுத்துக்வெகாண்டு வெவளிஜேP வர, அதுகாதைல 
அவருதைடP அருதைம நண்பர் ஒருவர், "என்ன, 
பூதை'வெPல்லாம் முடிந்தாச்சா?" என்று இளித்துக் 
வெகாண்ஜேட வந்து அவருக்கு முன்னால் நிற்க, 
"முடிந்தது, முடிந்தது!” என்று படு பவ்விPமாகத் 
ததைலதைP ஆட்டிPபடி அவதைர வெவளிஜேP 
இருந்த நாற்காலி வெPான்றில் உட்கார தைவத்து, 
"இன்தைறPப் பத்திரிதைகதைPப் பார்த்தீர்களா?" 



என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட காதைலப் பத்திரிதைக 
ஒன்தைற எடுத்து அவருக்கு முன்னால் 
ஜேபாட்டுவிட்டுத் தாம் மட்டும் உள்ஜேள ஜேபாய் 
மூக்கு முட்டச் சாப்பிட்டுவிட்டு வந்து, 
"வெகாஞ்சம் முன்னால் வந்திருக்கக் கூடாஜேதா? 
நீங்களும் சாப்பிட்டிருக்கலாஜேம?" என்று 
அன்தைறP 'முதல் வெபாய்'தைP அன்னாருக்கு 
'அங்குரார்ப்பணம்' வெசய்துவிட்டு ‘டிரஸ்' 
வெசய்துவெகாள்ள ஆரம்பிக்க, அஜேத சமPத்தில் 
அவருதைடP காரிPதரிசி நீதிஜேதவன் அங்ஜேக 
பிரசன்னமாகி, ‘'நான் வந்தாச்சு!” என்று 
அறிவிக்க, "இஜேதா, நானும் வந்தாச்சு!" என்று 
அவர் தம் அருதைம நண்பதைர ‘அந்தர'த்தில் 
விட்டுவிட்டு, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் 
பார்க்கத் தம்முதைடP காரிPதரிசியுடன் 
மதைலயில்லா மதைலச் சாதைலக்கு 
விதைரவாராயினர்.

அங்ஜேக அவர்கள் இருவரும் 'லிப்ட்'டில் ஏறி, 
மூன்றாவது மாடிக்கு வந்தகாதைல, அந்த 
மாடியின் ரிஸப்ஷனிஸ்டான ஜேகாமளம் 
அவர்கதைள ஜேநாக்கிப் பறந்து வந்து, "நில்லுங்கள்,
நில்லுங்கள்!" என்று வெசால்ல, ‘'வெசால்லுங்கள், 



வெசால்லுங்கள்!" என்று அவர்கள் இருவரும் 
அவதைளத் வெதாடர்ந்து வெசல்ல, "ஜேகளுங்கள், 
ஜேகளுங்கள்!” என்று அவள் வெசான்ன 
கதைதPாவது;

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'ஜேகாபாலன், ஜேகாபாலன்' 
என்று ஒரு கல்லூரி மாணவன் 
ஜேகாபாலபுரத்திஜேல உண்டு. பி.காம். இறுதி 
ஆண்டு படித்துக்வெகாண்டிருந்த அவன் அடிக்கடி 
காணாமற் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருந்தான். 
அதாகப்பட்டது, Pாரிடமும் 
வெசால்லிக்வெகாள்ளாமல் அவன் வீட்தைட 
விட்டு எங்ஜேகPாவது ஜேபாய்விடுவான். 
அவதைனக் காணாமல் அம்மா மங்களம் 
அழுவாள்; அப்பா மணவாளன் அவதைனத் ஜேதட 
ஜேவண்டிP இடங்களிவெலல்லாம் ஜேதடிவிட்டு, 
கதைடசிPாகப் ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷனில் புகார் 
எழுதிக் வெகாடுத்து விட்டு, 'தைபPதைனக் 
காஜேணாம்; கண்டுபிடித்துத் தருஜேவாருக்குப் பரிசு
ரூபா ஐந்நூறு' என்று பத்திரிதைககளில் அவன் 
படத்தைதப் ஜேபாட்டு விளம்பரமும் வெசய்வார். 
இரண்டு நாட்களுக்வெகல்லாம் Pாராவது ஒருவன் 
வந்து அவதைனப் பற்றி 'டிப்'தைஸக் வெகாடுப்பான்;



அதன்படி ஜேபாய்ப் பார்த்தால் அவன் அங்ஜேக 
இருப்பான். ‘ஏண்டா, இப்படிச் வெசய்கிறாய்?' 
என்றால், 'நான் ஜேராலக்ஸ் வாட்ச் 
ஜேவண்டுவெமன்று ஜேகட்ஜேடஜேன, வாங்கிக் 
வெகாடுத்தீர்களா? ஸ்கூட்டர் ஜேவண்டுவெமன்று 
வெசான்ஜேனஜேன, வாங்கிக் வெகாடுத்தீர்களா?' என்று 
இப்படி ஏதாவது வெசால்வான். அப்பா அவற்தைற 
வாங்கிக் வெகாடுப்பஜேதாடு, அவதைனப் பற்றிP 
‘டிப்ஸ்’ வெகாடுத்தவனுக்கும் ரூபா ஐந்நூறு 
அழுது தைவப்பார்.

அத்துடன் அவதைரப் பிடித்த ததைலவலி விடுமா 
என்றால் விடாது. சில நாட்களுக்வெகல்லாம் 
அவனுக்குப் பதிலாக அவனுதைடP ஜேராலக்ஸ் 
வாட்ச்ஜேசா, ஸ்கூட்டஜேரா காணாமற் 
ஜேபாய்விடும். ‘எங்ஜேக ஜேபாச்சு?' என்று அப்பா 
ஜேகட்க ஜேவண்டிPதுதான் தாமதம், தைபPன் 
மறுபடியும் காணாமற் ஜேபாய்விடுவான். அதைதத் 
வெதாடர்ந்து அம்மாவின் அழுதைக, அப்பாவின் 
ஜேதடல், ஜேபாலீஸில் புகார், பத்திரிதைககளில் 
விளம்பரம், பரிசு ரூபா ஐந்நூறு எல்லாம் 
வெதாடரும், வெதாடரும், வெதாடர்ந்து வெகாண்ஜேட 
இருக்கும்.



இப்படி ஒரு முதைறPா, இரண்டு முதைறPா? 
ஏவெழட்டு முதைற அவதைனத் ஜேதடிப் பிடித்து 
அலுத்துப்ஜேபான அவன் அப்பா, ஒரு நாள் அது 
குறித்து எங்கள் விக்கிரமாதித்ததைரக் கலந்து 
ஆஜேலாசிக்க, ‘இப்படியும் பிள்தைள உண்டா? 
அந்தப் பிள்தைளதைPப் பார்ப்பதற்கு முன்னால் 
அவனுதைடP வீட்தைட நானும் சிட்டியும் பார்க்க 
ஜேவண்டுஜேம?' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
'அதற்வெகன்ன வாருங்கள்!' என்று அவன் அப்பா 
அவர்கள் இருவதைரயும் அதைழத்துக் வெகாண்டு 
தம் வீட்டுக்குப் ஜேபாவாராயினர்.

ஜேகாபாலன் வீட்தைட உள்ஜேளயும் 
வெவளிஜேPயுமாக ஒரு முதைறக்கு இரு முதைற 
சுற்றிச் சுற்றி வந்த பின்னர், அங்ஜேக அவன் ஒரு 
வெபண்ணுடன் மாதைலயும் கழுத்துமாக நிற்பது 
ஜேபால் ஒரு படம் இருக்கக் கண்டு, ‘இது என்ன 
படம்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 
‘அவனுதைடP கலிPாணப் படம்தான்!' 
என்பதாகத்தாஜேன பிள்தைளதைPப் வெபற்றவர் 
வெசால்லிவிட்டுப் வெபருமூச்சு விடுவாராயினர்.



‘ஒஜேஹா, கலிPாணமான தைபPனா!’ என்ற 
விக்கிரமாதித்தர் 'எங்ஜேக அவன் மதைனவி?’ 
என்று அவதைரக் ஜேகட்க, ‘என்தைனக் 
ஜேகட்காதீர்கள்; இவதைளக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
அவர் தம் மதைனவி மங்களத்தைதச் சுட்டிக் காட்ட,
'அந்தக் கதைததைP ஏன் ஜேகட்கிறீர்கள்?’ என்று 
அவளும் வெபருமூச்சு விட்டவாறு 
வெசான்னதாவது:



1. மங்களம் வெசான்ன ஜேகாகிலம்
கதைத

‘மயிதைலPம்பதி, மயிதைலPம்பதி’ என்று 
வெசால்லா நின்ற ஊரிஜேல இவருக்கு ஓர் அருதைமத்
தங்தைக இருந்தாள். அவள் 'ஜேகாகிலம், ஜேகாகிலம்’
என்று ஒரு வெபண்தைணப் வெபற்று தைவத்துவிட்டுக்
கண்தைண மூடினாள். அவள் அப்பா 
இரண்டாந்தாரமாக ஓர் இளம் வெபண்தைண 
மணக்க, அந்தப் வெபண்ணுக்கும் இந்தப் 
வெபண்ணுக்கும் ஒத்து வராமற் ஜேபாக, 
‘வெகாடுதைம, வெகாடுதைம! சித்தியின் 
வெகாடுதைமதைP என் தங்தைகயின் வெபண்ணால் 
தாங்க முடிPவில்தைல!' என்று இவர் அவதைள 
அதைழத்துக்வெகாண்டு இங்ஜேக வந்தார். நான் 
அப்ஜேபாஜேத வெசான்ஜேனன், 'இங்ஜேக ஒரு தைபPன் 
இருக்கிறான்; அவனுடன் இவள் 
இருக்கஜேவண்டாம்' என்று. இவர் 
ஜேகட்கவில்தைல; அதன் பலன் 
என்னவாகியிருக்கும் என்பதைத இந்தக் காலத்தில்
ஒருவர் வெசால்லிPா இன்வெனாரு வருக்குத் 



வெதரிPஜேவண்டும்? அதுதான் எல்ஜேலாருக்கும் 
வெதரிந்த கதைதPாயிருக்கிறஜேத? அந்தக் 'காதல் 
கதைத' இங்ஜேகயும் உருவாயிற்று. 'படிப்பு 
முடிவதற்கு முன்னால் காதல் என்ன 
ஜேவண்டியிருக்கிறது காதல்!' என்று நிதைனத்த 
நான், அவர்களுதைடP காதலுக்கு எவ்வளவு 
தூரம் முட்டுக்கட்தைட ஜேபாட முடியுஜேமா, 
அவ்வளவு தூரம் முட்டுக்கட்தைட ஜேபாட்ஜேடன்; 
பலன் இல்தைல. 'ஒன்று, அவதைளக் வெகாண்டு 
ஜேபாய் அவள் வீட்டில் விட்டுவிடுங்கள்; 
விடாவிட்டால் அவளுக்கு உடஜேன ஜேவறு 
Pாராவது ஒருவதைனப் பார்த்து கலிPாணமாவது 
வெசய்து தைவத்துவிடுங்கள்!' என்ஜேறன். 
இவருக்ஜேகா அவதைளக் வெகாண்டு ஜேபாய் அவள் 
வீட்டில் விட விருப்பமில்தைல. ஆகஜேவ, இவர் 
அவளுக்கு ஏற்றாற்ஜேபால் ஒரு தைபPதைனத் 
ஜேதடினார், ஜேதடினார், அப்படித் ஜேதடினார். 
கதைடசியில் Pாஜேரா ஒருவன் கிதைடத்தான். 
அவனுக்கும் அவளுக்கும் இவர் கலிPாணம் 
வெசய்து தைவக்கப் ஜேபாக, அந்தக் 
கலிPாணத்தன்று, 'உங்கள் பிள்தைள இந்தப் 
வெபண்ஜேணாடு ஏற்கனஜேவ உறவு 



வெகாண்டிருந்தானாஜேம, அதைத மதைறத்து என் 
பிள்தைளயின் கழுத்தில் இவதைளக் 
கட்டப்பார்த்தீர்கஜேள?' என்று சம்பந்தி வீட்டார் 
தங்களுக்கு வந்த 'வெமாட்தைடக்கடிதம்’ ஒன்தைறக் 
வெகாண்டு வந்து இவரிடம் நீட்டி மல்லுக்கு நிற்க, 
மணமகளுக்குப் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த 
மணமகன் வெசால்லிக்வெகாள்ளாமல் எழுந்து 
நதைடதைPக் கட்ட, 'அவமானம், அவமானம்!' 
என்று துள்ளிக் குதித்த இவர், நான் என்ன 
வெசால்லியும் ஜேகட்காமல் தம்முதைடP 
மகன்தைகயில் தாலிதைP எடுத்துக் வெகாடுத்து, 'ம், 
கட்டுடா கட்டு!’ என்று அஜேத முகூர்த்தத்தில் 
அவள் கழுத்தில் அவதைனத் தாலி கட்டச் 
வெசால்லிவிட்டார், ‘சாந்திக் 
கலிPானத்தைத'Pாவது அவன் படிப்பு முடியும் 
வதைர இவர் தள்ளிப் ஜேபாடக்கூடாதா? அதைதயும் 
அன்றிரஜேவ நடத்திவிட ஜேவண்டுவெமன்று இவர் 
குதிPாய் குதித்தார். எனக்கு ஆத்திரம் 
பற்றிக்வெகாண்டு வந்துவிட்டது. 'அது எப்படி 
நடக்கிறவெதன்று பார்த்துவிடுகிஜேறன்!' என்று 
நான் அவதைளத் தூக்கி ஒரு டாக்சியில் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஜேபாய், 'நீPாச்சு, உன் 



சித்திPாச்சு!' என்று அவள் வீட்டில் அவதைளத் 
தள்ளி விட்டு வந்துவிட்ஜேடன்!’ என்று மங்களம் 
தன் கதைததைPச் வெசால்லி முடிக்க, ‘அப்புறம் 
என்ன ஆயிற்று?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 
'Pாருக்குத் வெதரியும்? இவதைரக் ஜேகளுங்கள்!' 
என்று அவள் கணவதைரச் சுட்டிக் காட்ட, அவர் 
வெசான்னதாவது:



2. மணவாளன் வெசான்ன மர்மக் கதைத

‘கலிPாணத்துக்குப் பிறகு ஜேகாபாலதைனயும் 
ஜேகாகிலத்தைதயும் இவள் பிரித்து தைவத்தது 
எனக்கு அவ்வளவு உசிதமாகப் படவில்தைல. 
ஆயினும், ‘படிப்தைப உத்ஜேதசித்துத் தாஜேன 
பிரித்து தைவக்கிறாள்?’ என்று நானும் ஒன்றும் 
வெசால்லவில்தைல; தைபPனும் ஒன்றும் 
வெசால்லவில்தைல.

இங்ஙனம் இருக்குங்காதைலயில், ஒரு நாள் 
உடஜேன தன் வீட்டுக்குப் புறப்பட்டு வருமாறு 
ஜேகாகிலத்தின் சித்தியிடமிருந்து எனக்கு ஒரு 
கடிதம் வர, 'என்னஜேவா, ஏஜேதா' என்று நானும் 
அலறிப் புதைடத்துக்வெகாண்டு ஓடிஜேனன்.

அங்ஜேக ஜேகாகிலம் ததைலவிரி ஜேகாலமாக ஊஞ்சல்
பலதைகயின்ஜேமல் உட்கார்ந்திருந்தாள். அவள் 
வயிறு வெகாஞ்சம் எடுப்பாயிருந்தது. 'அன்தைறPச் 
சாப்பாடு வெகாஞ்சம் ருசிPாயிருந்து, ஒரு பிடி 
அதிகமாகச் சாப்பிட்டிருப்பாஜேளா, என்னஜேவா?’ 
என்று நிதைனத்த நான், 'அதைத எப்படி அவ்வளவு 



வெவளிப்பதைடPாகக் ஜேகட்பது?’ என்று எண்ணி, 
‘என்ன உடம்புக்கு?’ என்ஜேறன்.

அவ்வளவுதான்; விடுவிடுவெவன்று அங்ஜேக வந்த 
அவள் சித்தி, 'அவளுதைடP உடம்புக்கு என்ன 
ஜேகடு? மூன்று மாதங்களாக அவள் முழுகாமல் 
இருக்கிறாளாக்கும்!' என்று என் ததைலயில் 
திடீவெரன்று ஒரு வெவடிகுண்தைடத் தூக்கிப் 
ஜேபாட்டாள்.

‘அச்சச்ஜேசா!’ என்ற நான், ‘உன்தைன இந்த 
அநிPாPத்துக்கு உள்ளாக்கிவிட்ட அந்த மாபாவி 
Pார் அம்மா?’ என்று அவதைள வெமல்லக் 
ஜேகட்ஜேடன்.

'ஆமாம்; இவதைளத்தான் அவன் 
அநிPாPத்துக்குள்ளாக்கி விட்டானாக்கும்? 
அவதைன இவள் அநிPாPத்துக் 
குள்ளாக்கிவிடவில்தைலPா? உங்களுக்கு 
ஏன்தான் இந்த ஓரவஞ்சதைனஜேPா 
வெதரிPவில்தைல. ஊசி இடம் வெகாடுக்காமல் நூல் 
நுதைழந்து விடுமாக்கும்?’ என்று அவள் சித்தி 
வெபாரிந்தாள்.



‘நூலுக்கு ஊசி இடம் வெகாடுப்பதும் 
வெகாடுக்காமல் இருப்பதும் ஊசியின் தைகயிலா 
இருக்கிறது? அதைத தைவத்துக் 
வெகாண்டிருப்பவர்களின் தைகயிலல்லவா 
இருக்கிறது?' என்ஜேறன் நான், அந்த நிதைலயிலும் 
அவதைளக் வெகாஞ்சம் சிரிக்க தைவத்து அவள் 
வாதைP அடக்க.

அவளா சிரிப்பாள்? 'இந்த வக்கதைணயில் 
ஒன்றும் குதைறச்சல் இல்தைல! நான் அப்ஜேபாஜேத 
வெசான்ஜேனன், 'அவள் எஸ். எஸ். எல். ஸி வதைர 
படித்தது ஜேபாதும், ஜேபாதும்’ என்று. 
ஜேகட்டீர்களா? அங்ஜேக அதைழத்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாய் அவதைளக் காஜேலஜில் ஜேவறு ஜேசர்த்துத் 
வெதாதைலத்தீர்கள்! அப்படித்தான் ஜேசர்த்துத் 
வெதாதைலத்தீர்கஜேள! அவளுக்குக் 
கலிPாணத்தைதPாவது பண்ணாமல் 
இருந்தீர்களா? அதைதயும் பண்ணித் 
வெதாதைலத்தீர்கள்! அப்புறம் ஜேகட்பாஜேனன்? 
‘தைலவெசன்ஸ் கட்டிP நாய்' ஜேபால் அவள் எங்கு 
ஜேவண்டுமானாலும் திரிP ஆரம்பித்துவிட்டாள்! 
அதன் பலன் இப்ஜேபாது அவள் வயிற்றில் 
மட்டுமா வந்து விடிந்திருக்கிறது? நம் 



எல்ஜேலாருதைடP ததைலயிலும்தான் வந்து 
விடிந்திருக்கிறது!’ என்று நான் எதிர்பார்த்ததற்கு 
ஜேநர் விஜேராதமாக அவள் வாய் நீண்டது.

‘ஸ், ஏன் இப்படி இதைரகிறாய்? இதைரPக்கூடிP 
விஷPமா இது?’ என்ஜேறன் நான்.

‘மூன்று மாதங்களாக மூடி மதைறத்தது ஜேபாதாதா?
இன்னுமா மூடி மதைறக்கஜேவண்டும் 
என்கிறீர்கள்? இனி ஒஜேர ஒரு வழிதான் 
இருக்கிறது. ஒன்று அவள் நாக்தைகப் பிடுங்கிக் 
வெகாண்டு சாகஜேவண்டும்; இல்தைல, அவளுக்குப் 
பதிலாக நாமாவது நாக்தைகப் பிடுங்கிக்வெகாண்டு 
சாக ஜேவண்டும். இதைதத் தவிர ஜேவறு வழிஜேP 
கிதைடPாது!’

‘அதற்கு என்ன அவசரம் இப்ஜேபாது? எதற்கும் 
'Pார், என்ன?’ என்று விசாரித்துத்தான் 
பார்ப்ஜேபாஜேம?'

‘எல்லாம் விசாரித்துப் பார்த்தாச்சு! அவள் எங்ஜேக 
வாதைPத் திறக்கிறாள்? வெசய்ததைதயும் 
வெசய்துவிட்டு ஊதைமக் ஜேகாட்டான் மாதிரி 
வாதைPத் திறக்காமல் இருக்கிறாள்!' என்று 



வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவள் ஜேகாகிலத்தின் 
கன்னத்தில் ஓர் இடி இடிக்கப் ஜேபானாள்.

நான் அவதைளத் தடுத்து, ‘வெகாஞ்சம் வெபாறு, 
நாஜேன விசாரிக்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிவிட்டு, 
‘வெசால், அம்மா! Pார் அவன்?' என்ஜேறன்.

‘அம்மா, அம்மா என்றால் வெசால்வாளா? 
‘கண்ஜேண, கண்ஜேண!' என்று ஜேவண்டுமானால் 
வெகாஞ்சிப் பாருங்கள்; வெசால்வாள்!' என்றாள் 
அவள் ஜேகலிPாக.

வெபாறுதைமயிழந்த நான், 'வெகாஞ்ச ஜேநரம் நீ 
ஜேபசாமல் இருக்கமாட்டாPா? உன்னால் 
உள்ளதைதச் வெசால்பவள்கூடச் வெசால்லமாட்டாள் 
ஜேபால் இருக்கிறஜேத?' என்று அவள்ஜேமல் எரிந்து 
விழுந்ஜேதன்.

‘என்னால்தானா வெசால்லவில்தைல? அவள் 
அருதைம அப்பா ஜேநற்று முழுவதும் தன்னால் 
ஆன மட்டும் அவதைளக் ஜேகட்டுப் 
பார்த்துவிட்டுக் கதைடசியில் என்ன வெசய்தார் 
வெதரியுமா, உங்களுக்கு.'

‘என்ன வெசய்தார்?'



'ஜேவறு என்ன வெசய்P முடியும்? 'இனி உன் 
முகத்தில்கூட விழிக்கமாட்ஜேடன்’ என்று அவர் 
ததைலயில் முக்காட்தைடப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
வெவளிஜேP ஜேபாய்விட்டார்!’

‘அடப் பாவஜேம! எப்வெபாழுது திரும்பி 
வருவதாகச் வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபானார்?'

‘அவர் என்னிடம் ஒன்றும் வெசால்லிவிட்டுப் 
ஜேபாக வில்தைல; நான்தான் அவர் 
ஜேபானதிலிருந்து இரண்டு குழந்தைதகதைளக் 
தைகயில் தைவத்துக்வெகாண்டு அனாதைதஜேபால் 
அழுது வெகாண்டிருக்கிஜேறன்!’ என்று அவள் 
நி'மாகஜேவ அழ ஆரம்பிக்க, நான் அவதைளச் 
சமாதானம் வெசய்துவிட்டு, ‘வெசால், ஜேகாகிலம்? 
இந்த விஷPம் ஜேகாபாலனுக்குத் வெதரிந்தால் 
அவன் உன் அப்பாதைவப்ஜேபால் முக்காட்தைடப் 
ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு வெவளிஜேP ஜேபாகமாட்டான்; 
உன்தைனயும் வெகான்று விட்டுத் தன்தைனயும் 
வெகான்றுக் வெகாண்டு விடுவான்!' என்று அவதைள 
மிரட்டிஜேனன்.

அவஜேளா அதற்கும் அதைசந்து வெகாடுக்காமல் 
‘ஊஹும்!' என்று ததைலதைP ஆட்டினாள். எனக்கு



ஆத்திரம் பற்றிக் வெகாண்டு வந்துவிட்டது; 
‘வெசால்லப் ஜேபாகிறாPா, இல்தைலPா?' என்று 
அவதைளப் பிடித்து ஓர் உலுக்கு உலுக்கிஜேனன்.

‘மாட்ஜேடன், மாட்ஜேடன், வெசால்லஜேவ 
மாட்ஜேடன்!’ என்றாள் அவள், அதற்கும் 
அஞ்சாமல். அதற்கு ஜேமல் அவதைள என்ன 
வெசய்வவெதன்று என்று ஒன்றும் ஜேதான்றாமற் 
ஜேபாகஜேவ, நானும் அவள் 
அப்பாதைவப்ஜேபாலஜேவ ததைலயில் 
முக்காட்தைடப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு வெவளிஜேP 
வந்து விட்ஜேடன். இதுதான் அந்தக் 
ஜேகாகிலத்தைதப் பற்றி எனக்குத் வெதரிந்த கதைத!' 
என்று அவதைளப் பற்றிP மர்மத்தைதத் 
துலக்காமஜேல மணவாளன் தம்முதைடP 'மர்மக் 
கதைத'தைPச் வெசால்லி முடிக்க, ‘அந்த வீட்டில் 
ஜேவதைலக்காரர்கள் Pாராவது உண்டா?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அன்னாதைர விசாரிப்பாராயினர்.

'ஜேவதைலக்காரர்கள் என்று அங்ஜேக Pாரும் 
இல்தைல; ஜேவதைலக்காரி என்று ஒஜேர ஒருத்தி 
மட்டும் உண்டு. அவளும் இப்ஜேபாது அங்ஜேக 
ஜேவதைல வெசய்வதாகத் வெதரிPவில்தைல!' என்று 



மணவாளனாகப்பட்டவர் வெசால்ல, 'அவள் 
வீட்தைடத் வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' என்று 
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, ‘வெதரியும்; 
அவள் இப்ஜேபாது எங்கள் வீட்டுக்குப் 
பின்னால்தான் இருக்கிறாள்!’ என்று அவர் 
வெசால்ல, 'கூப்பிடுங்கள், அவதைள!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைர விரட்டுவாராயினர்.

சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் ஜேவதைலக்காரி வந்து 
விக்கிரமாதித்தருக்கு முன்னால் நிற்க, 'ஜேகாகிலம்
வீட்டில் ஜேவதைல வெசய்வதைத நீ ஏன் 
விட்டுவிட்டாய்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
அவதைளக் ஜேகட்க, ‘என்னஜேவா பிடிக்கவில்தைல, 
விட்டு விட்ஜேடன்!' என்று அவள் 
விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்காமல் ஜேவறு 
எங்ஜேகஜேPா பார்ப்பாளாயினள்.

‘அங்ஜேக பார்க்காஜேத, இங்ஜேக பார்! ஏன் 
பிடிக்கவில்தைல?' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
பின்னும் ஜேகட்க, 'அதைதக் ஜேகட்காதீர்கள், சுவாமி!
வெசான்னால் இங்ஜேக உள்ளவர்களுக்குப் 
பிடிக்காது; வருத்தம் வரும்!’ என்று அவள் 
பின்னும் முகத்தைதத் திருப்ப, 'வராது, வெசால்?’ 



என்று அவராகப்பட்டவர் அவதைள வற்புறுத்த, 
‘நானும் பிள்தைள குட்டி வெபற்றவள், சுவாமி! 
என்னதான் தப்புத் தண்டா வெசய்Pட்டும்; வாயும் 
வயிறுமாக இருந்த ஒரு வெபண்தைண அவள் சித்தி 
அப்படி அடித்து விரட்டலாமா? அதைதப் 
பார்த்ததிலிருந்து தான் எனக்கு அங்ஜேக ஜேவதைல 
வெசய்Pஜேவ பிடிக்கவில்தைல!’ என்று அதற்குள் 
கலங்க ஆரம்பித்து விட்ட தன் கண்கதைள 
அவளாகப்பட்டவள் தன்னுதைடP 
முந்தாதைனPால் துதைடக்க, 'அழாஜேத! அதற்குப் 
பின் அந்தப் வெபண் என்ன ஆனாள் என்று 
உனக்குத் வெதரியுமா?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
அவதைள வெமல்லக் ஜேகட்க, ‘அந்த ஜேவததைனக் 
கதைததைP ஏன் ஜேகட்கிறீர்கள், சுவாமி?’ என்று 
வெபருமூச்சு விட்டுக்வெகாண்ஜேட அவள் 
வெசான்னதாவது:



3. ஜேவதைலக்காரி வெசான்ன
ஜேவததைனக் கதைத

‘என்னஜேவா, எனக்குத் வெதரிந்ததைதச் 
வெசால்கிஜேறன். சரிPாயிருந்தால் ‘சரி' என்று 
எடுத்துக் வெகாள்ளுங்கள்; தப்பாயிருந்தால் 
என்தைன மன்னித்துவிடுங்கள். 
'அப்பனாயிருக்கட்டும், 
அண்ணனாயிருக்கட்டும்; வPதுக்கு வந்த ஒரு 
வெபண்தைண வீட்டில் தைவத்துக்வெகாண்டு 
கலிPாணம் பண்ணிக் வெகாள்ளக் கூடாது’ என்று 
வெபரிPவர்கள் வெசால்வார்கள். அதைத மீறி அந்தக் 
குழந்தைதயின் அப்பா இரண்டாவது கலிPாணம் 
வெசய்துவெகாண்டது முதல் தப்பு; அப்படிஜேP 
பண்ணிக் வெகாண்டாலும் இதைளPாளுக்குப் 
பPந்து அவதைள மாமா வீட்டுக்கு அனுப்பி 
தைவத்தது இரண்டாவது தப்பு; அந்த மாமா 
வPதுக்கு வந்த பிள்தைளஜேPாடு வPதுக்கு வந்த 
வெபண்தைணப் பழகவிட்டது மூன்றாவது தப்பு; 
அப்படிப் பழகிP பிறகு அதைத இன்வெனாருவன் 
ததைலயில் கட்டப் பார்த்தது நான்காவது தப்பு: 



அந்த இன்வெனாருவன் விழித்துக் வெகாண்ட பிறகு
அதைத அதன் மாமாவின் பிள்தைளக்ஜேக கட்டி 
தைவத்தது சரிதான் என்றாலும், கட்டி தைவத்தபின் 
அவர்கள் இருவதைரயும் பிரித்து தைவத்தது 
ஐந்தாவது தப்பு. இத்ததைன தப்பு பண்ண 
வெபரிPவர்கள் அந்தக் குழந்தைத பண்ண ஒஜேர ஒரு 
தப்புக்காக அதைத வீட்தைட விட்ஜேட 
விரட்டிவிடலாமா? நீங்கஜேள வெசால்லுங்கள்!

தாPற்ற அது நடுத் வெதருவில் நின்று அழுதஜேபாது
என் மனசு ஜேகட்கவில்தைல; 'நான் அப்ஜேபாஜேத 
வெசான்ஜேனஜேன, ஜேகட்டாPா குழந்தைத?, என்ஜேறன். 
‘என்ன வெசான்னாய்?' என்கிறீர்களா? 
வெசால்கிஜேறன்; 'கன்னிப் வெபண்ணாயிருந்தாலும் 
பரவாயில்தைல; உன்தைன வதைளP வரும் 
பPலுக்ஜேக உன்தைனக் கலிPாணம் பண்ணி 
தைவத்துவிடுவார்கள். நீஜேPா கலிPாணமான 
வெபண்; இப்படிவெPல்லாம் வெசய்Pக் கூடாது, 
அம்மா!’ என்று வெசான்ஜேனன். அது 
ஜேகட்கவில்தைல; ‘தஸ்,புஸ்' என்று தான் படித்த 
ஜேகாணல் பாதைஷயில் ஏஜேதா வெசால்லி, என் 
வாதைP அப்ஜேபாது அடக்கிவிட்டது.



அதைதத் ஜேதடி வந்த தைபPனும் அப்படி ஒன்றும் 
ஜேமாசமாயில்தைல; பார்ப்பதற்கு 
லட்சணமாய்த்தான் இருந்தான். அவனும் 
வெகாஞ்சம் ஜேகாணல் பாதைஷ படித்தவன் 
ஜேபாலிருக்கிறது. அந்தப் பாதைஷயிஜேலஜேP 
அவனும் அதனுடன் ஜேபசுவான். எனக்கு ஒன்றும்
புரிPாது. இவெதல்லாம் எப்வெபாழுது நடக்கும் 
என்கிறீர்கள்? இரவுச் சாப்பாட்டிற்குப் பிறகு 
சித்தியும் அப்பாவும் சிரித்துப் ஜேபசிக் வெகாண்ஜேட 
மாடிPதைறக்குப் படுக்கப் ஜேபாய்விட்ட பிறகு 
நடக்கும். அப்படித்தான் படுக்கப் 
ஜேபாகிறார்கஜேள, அந்தக் குழந்தைததைPயும் 
அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அவர்கள் அங்ஜேக 
படுக்க தைவத்துக் வெகாள்ளக் கூடாதா? 
மாட்டார்கள்; அதைதக் கீஜேழஜேP விட்டுவிட்டுப் 
ஜேபாய் விடுவார்கள். அப்ஜேபாதுதான் அந்தப் 
பPல் திருடதைனப் ஜேபால் பதுங்கிப் பதுங்கி 
வருவான்; இருட்டில் திருட்டுப் பாதைலக் குடித்து
விட்டுப் ஜேபாகும் பூதைனதைPப்ஜேபால் தன் 
காரிPத்தைத முடித்துக் வெகாண்டு ஜேபாய்விடுவான்.

இதைத நான் Pாரிடம் வெசால்வது? எப்படிச் 
வெசால்வது? இப்படித் தினமும் நடக்கும் 



என்கிறீர்களா? நடக்காது. எப்வெபாழுஜேதா ஒரு 
நாள்தான் நடக்கும். இந்தக் கூத்து நடப்பதற்கு 
முன்னாஜேலஜேP இதைத நான் Pாரிடமும் 
வெசால்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் 
எனக்குப் பலகாரம் வாங்கிக் வெகாண்டு வந்து 
வெகாடுப்பார்கள்; சில சமPம் பணமும் 
வெகாடுப்பார்கள். ‘இவெதல்லாம் எதற்கு, 
ஜேவண்டாம்!' என்ஜேபன் நான். ஜேகட்க 
மாட்டார்கள்; கட்டாPப்படுத்திக் 
வெகாடுப்பார்கள். வாங்காவிட்டால் ‘சித்திக்கும், 
அப்பாவுக்கும் பPப்படுவது ஜேபாதாவெதன்று 
இந்தக் குழந்தைதகள் நமக்குமல்லவா பPப்பட 
ஜேவண்டியிருக்கும்?’ என்று நான் அவற்தைற 
வாங்கிக் வெகாண்டு ஜேபசாமல் இருந்து 
விடுஜேவன்!

இவெதல்லாம் பதைழP கதைத. புதிP கதைத என்ன 
வெவன்றால், நடுத் வெதருவில் நின்று அழுத அந்தக் 
குழந்தைததைP நான் என்னுதைடP வீட்டுக்கு 
அதைழத்ஜேதன். அது வரவில்தைல; அதற்குப் 
பதிலாக 'எனக்கு ஒரு வீடு பார்க்கிறாPா?' 
என்றது அது. 'ஏன்.' என்ஜேறன் நான்; ‘நாங்கள் 
இருவரும் குடியிருக்கத்தான்!' என்று. அது 



வெசால்லிற்று. 'பார்ப்பவர்கள் ஏதாவது வெசால்ல 
மாட்டார்களா?' என்ஜேறன்; ‘வெசான்னால் 
வெசால்லட்டும்!' என்று அது எதற்கும் துணிந்து 
நின்றது. 'இளங்கன்று பPமறிPாது’ என்று 
நிதைனத்த நான், 'வீடு கிதைடக்கும் வதைர எங்ஜேக 
இருப்பாய்?' என்ஜேறன். ‘ஹாஸ்டலில் என் 
சிஜேநகிதி ஒருத்தி இருக்கிறாள்; அவளுடன் 
இருப்ஜேபன்!' என்றது. 'சரி, அந்த இடத்தைதக் 
காட்டு; வீடு கிதைடத்தால் வந்து வெசால்கிஜேறன்!' 
என்ஜேறன் நான்; 'காட்டுகிஜேறன்; ஆனால் நீ அந்த 
இடத்தைத ஜேவறு Pாருக்கும் காட்டிக் வெகாடுத்து 
விடக் கூடாது!’ என்றது. அது. ‘அப்படிச் 
வெசய்வதாயிருந்தால்தான் எப்வெபாழுஜேதா 
வெசய்திருப்ஜேபஜேன!' என்ஜேறன் நான் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட. அதுவும் அழுவதைத மறந்து 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட என்தைன 
அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அந்த இடத்தைதக் 
காட்டிற்று.

அதைதப் பார்த்துவிட்டுத் திரும்பும்ஜேபாது, 
'ஆமாம், அந்தப் பPல் உன்னுடன் குடித்தனம் 
வெசய்P ஒப்புக் வெகாண்டானா?' என்ஜேறன்; ‘ஒப்புக்
வெகாண்டார்!’ என்றது அது. ‘என்னஜேவா? 



பார்க்கஜேவ பார்த்தாய், அந்தரத்தில் விடாதா 
ஆளாகப் பார்த்தாஜேP? அதைதச் வெசால்!' என்று 
நான் அன்ஜேற அந்த வீட்டு ஜேவதைலக்கு ஒரு 
முழுக்குப் ஜேபாட்டு விட்டுக் குழந்தைதக்கு ஏற்ற 
வீடாகத் ஜேதடி அதைலந்ஜேதன்.

கதைடசிPாக மாம்பலத்தில் ஒரு வீடு கிதைடத்தது. 
குழந்தைததைP அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அந்த 
வீட்தைடக் காட்டிஜேனன்; பிடித்திருந்தது. அதற்கு 
ஜேமல் அந்தப் பPலும் ஒரு நாள் வந்து வீட்தைடப் 
பார்த்தான்; அவனுக்கும் பிடித்திருந்தது. 
இருவரும் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து 
அதில் குடிஜேPறினார்கள். இதுவதைர நல்ல 
முதைறயில்தான் குடித்தனமும் வெசய்து 
வருகிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் இருவருதைடP 
முகத்திலும் எப்வெபாழுது பார்த்தாலும் ஏஜேதா 
ஒரு ஜேவததைன குடி வெகாண்டிருக்கிறது. 
அதைதத்தான் என்னால் புரிந்து வெகாள்ள 
முடிPவில்தைல!’ என்று அவள் தன் 'ஜேவததைனக் 
கதைத'தைPச் வெசால்லி முடிக்க, 'ஏறு, வண்டியில்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் அவளுக்குத் தம் காரின் 
கததைவத் திறந்து விடுவாராயினர்.



'எதற்கு, சுவாமி?’ என்று அவள் பீதியுடன் ஜேகட்க,
‘மாம்பலம் ஜேபாக!’ என்று அவர் சாவதானமாகச் 
வெசால்ல, ‘ஐஜேPா, ஜேவண்டாம் சுவாமி! அந்தக் 
குழந்தைதகதைள ஒன்றும் வெசய்P ஜேவண்டாம், 
சுவாமி!' என்று அவள் அலற, 'ஒன்றும் வெசய்P 
மாட்ஜேடன்; நீ ஏறு, வண்டியில்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைள வண்டியில் 
ஏற்றிவிட்டு, அவளுடன் மங்களத்தைதயும் 
மணவாளதைனயும் ஏறச் வெசால்லிவிட்டு, தாமும் 
சிட்டியுடன் ஏறி, 'மாம்பலத்துக்குப் ஜேபா!’ என்று 
பாதாளசாமியிடம் வெசால்வாராயினர்.

வண்டி மாம்பலத்தைத அதைடந்ததும், 'எங்ஜேக 
இருக்கிறது அவர்களுதைடP வீடு?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேவதைலக் காரிதைPக் ஜேகட்க, 
அவள் அவர்களுதைடP வீட்தைடக் காட்ட, 
பாதாளசாமி வண்டிதைPக் வெகாண்டு ஜேபாய் 
அவர்கள் வீட்டு வாயிலில் நிறுத்துவானாயினன்.

‘இறங்குங்கள்!' என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 
எல்ஜேலாரும் இறங்கினார்கள். அவர்கதைள 
அதைழத்துக்வெகாண்டு அவர் உள்ஜேள வெசல்ல, 
அங்ஜேக ஜேகாகிலத்ஜேதாடு இருந்த ஜேகாபாலன் 



அவர்கதைளப் பார்த்ததும் 'திருதிரு' வெவன்று 
விழிக்க, ‘இவன்தாஜேன அடிக்கடி காணாமற் 
ஜேபாகும் உங்கள் ஜேகாபாலன்?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் மணவாளன் பக்கம் திரும்பிக் 
ஜேகட்க, 'இவஜேனதான்!' என்று அவர் 
வாவெPல்லாம் பல்லாய்ச் வெசால்ல, 
‘கலிPாணத்துக்குப் பிறகு நீங்கள் தைவக்காத 
தனிக் குடித்தனத்தைத இவர்கஜேள 
தைவத்துக் வெகாண்டு விட்டார்கள்; 
அவ்வளவுதான் விஷPம். குடித்தனம் என்றால் 
சும்மா நடக்குமா? வெசலவுக்குப் பணம் 
ஜேவண்டாமா? அதற்குத்தான் இவன் அடிக்கடி 
காணாமற் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கிறான்! இவன் 
இருக்குமிடத்தைத அவ்வப்ஜேபாது உங்களிடம் 
வந்து வெசால்லி, இவனுக்காக நீங்கள் வெகாடுக்கும்
ரூபாய் ஐந்நூதைற வாங்கிக்வெகாண்டு ஜேபாய் 
இவனிடம் வெகாடுப்பவர்கள் ஜேவறு 
Pாருமில்தைல; இவனுதைடP நண்பர்கள்தான்!' 
என்ற விக்கிரமாதித்தர், 'ஏன் தம்பி, 
அப்படித்தாஜேன?' என்று ஜேகாபாலதைனக் ஜேகட்க, 
'ஆமாம்!' என்று அவன் ததைலதைPக் 
குனிந்துவெகாண்ஜேட வெசால்ல, ‘ஜேகாகிலத்தின் 



கலிPாணத்திஜேபாது ஒரு வெமாட்தைடக் கடிதம் 
வந்தஜேத, அதைத எழுதிPவன்கூட நீதாஜேன?' 
என்று அவர் பின்னும் ஜேகட்க, ‘நாஜேனதான்!' 
என்று அவன் பின்னும் வெசால்ல, ‘இப்ஜேபாது 
எல்லா மர்மங்களும் விளங்கி விட்டன 
அல்லவா? இனி என்ன வெசய்P ஜேவண்டுஜேமா 
அதைதச் வெசய்யுங்கள்; ஆனால் ஒன்தைற மட்டும் 
வெசய்Pாதீர்கள். அதாகப்பட்டது, எந்தக் 
காரணத்தைத முன்னிட்டும் இனி இவர்கதைளப் 
பிரித்து தைவக்காதீர்கள். படிப்பவர்கள் எந்த 
நிதைலயிலும் படிப்பார்கள்; படிக்காதவர்கள் 
என்ன வெசய்தாலும் படிக்க மாட்டார்கள்!’ என்று 
வெசால்லிவிட்டு விக்கிரமாதித்தர் நடக்க, சிட்டி 
அவதைரத் வெதாடருவாராயினர்."

மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
ஜேகாமளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கல்Pாணி 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 



வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு.....



4 . நான்காவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கல்Pாணி

வெசான்ன

ஆண் வாதைட ஜேவண்டாத
அத்தைத மகள் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! உஜ்'யினி மாகாளிப் 
பட்டணத்தைத ஆண்ட சாட்சாத் விக்கிரமாதித்த 
மகாரா'ன் காடாறு மாதம், நாடாறு மாதம் 
வாழ்ந்தானல்லவா? அஜேத மாதிரி மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தரும் ஊட்டியில் ஆறு மாதமும், 
வெசன்தைனயில் ஆறு மாதமுமாக இருப்பதுண்டு. 
அங்ஙனம் இருந்து வருங்காதைலயில் அவர் ஒரு 
சமPம் சிட்டிதைPச் வெசன்தைனயிஜேலஜேP 
விட்டுவிட்டுப் பாதாள சாமியுடன் காரில் 
ஊட்டிக்குப் புறப்பட, வழியில் அந்தக் கார் 
பழுதாகி நின்றுவிட, 'என்னடா, பாதாளசாமி! 
இப்படி வந்து அகப்பட்டுக் வெகாண்ஜேடாஜேம? 



ஜேமஜேல எப்படிப் பிரPாணத்தைதத் 
வெதாடருவவெதன்று வெதரிPவில்தைலஜேP? 
பக்கத்தில் ரயில்ஜேவ ஸ்ஜேடஷஜேனா, பஸ் 
ஸ்டாண்ஜேடாகூட இருப்பதாகத் வெதரிPவில்தைல. 
இரவு எங்ஜேகPாவது தங்கிப் வெபாழுது 
விடிந்ததும் ஜேபாகலாம் என்றாலும் அதற்கஜேகற்ற 
ஊஜேரா, ஓட்டஜேலா அருகில் இருப்பதாகத் 
வெதரிPவில்தைல. என்ன வெசய்Pலாம்? எப்படி 
இந்த நிதைலதைமதைPச் சமாளிக்கலாம்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, அஜேதா 
இருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு ஜேகாயில், அந்தக் 
ஜேகாயில் மண்டபத்துக்குப் ஜேபாய், அங்ஜேக 
தங்கியிருங்கள். எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுஜேமா 
அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் காதைரச் சரி பார்த்துக் 
வெகாண்டு அங்ஜேக வந்துவிடுகிஜேறன்!' என்று 
பாதாளசாமிPாகப்பட்டவன் வெசால்ல, 'அதுதான் 
சரி!' என்று விக்கிரமாதித்தரும் அந்தக் ஜேகாயிதைல
ஜேநாக்கி நடப்பாராயினர்.

அங்ஜேக இருந்த மணல் ததைரயில் தாடியும் 
மீதைசயுமாக Pாஜேரா ஒருவன் உட்கார்ந்து, 
'ரத்தினம், ரத்தினம்’ என்று எழுதுவதும், எழுதிP 
பின் அதைத அழிப்பதுமாக இருக்க, அவதைன 



ஜேவடிக்தைக பார்த்துக் வெகாண்ஜேட 
விக்கிரமாதித்தர் நிற்க, அவன் அவதைர ஏறிட்டுப் 
பார்த்துவிட்டு, 'ஜேபா, ஜேபா! அவள் 
வெபPருக்குக்கூட ஆண் வாதைட படக்கூடாது; 
ஜேபா, ஜேபா!' என்று விரட்ட, 'நீயும் ஆண் 
பிள்தைளதாஜேன, உன் வாதைட மட்டும் படலாமா?'
என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
அவதைனக் ஜேகட்க, ‘படலாம் படலாம்; அவள் 
என் அத்தைத மகள் ரத்தினம். என் காற்று மட்டும் 
அவள்ஜேமல் படலாம், படலாம்!' என்று அவனும்
சிரிக்க, 'சரிPான தைபத்திPமாயிருக்கும்ஜேபால் 
இருக்கிறஜேத?' என்று விக்கிரமாதித்தர் அத்துடன் 
அவதைன விட்டுவிட்டுச் சுற்று முற்றும் 
பார்ப்பாராயினர்.

அதுகாதைல, 'இங்குள்ள ஆண்கள் அதைனவரும் 
தPவு வெசய்து வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேP ஜேபாய் 
இருங்கள்; இங்குள்ள ஆண்கள் அதைனவரும் 
தPவு வெசய்து வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேP ஜேபாய் 
இருங்கள்!' என்று ஜேகாயில் 
பண்டாரமாகப்பட்டவன் வினPத்துடன் 
வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வர, 'எங்கதைள ஏன் 
அப்பா, வெவளிஜேP ஜேபாகச் வெசால்கிறாய்?' என்று 



விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிPாமல் ஜேகட்க, 
'நீங்கள் ஊருக்குப் புதுசுஜேபால் இருக்கிறது; 
அதனால்தான் அப்படிக் ஜேகட்கிறீர்கள். வெகாஞ்ச 
ஜேநரம் வெவளிஜேP ஜேபாய் இருங்கள்; 
வெசால்கிஜேறன்!' என்பதாகத் தாஜேன அவன் 
வெசால்லி அவதைர வெவளிஜேP அனுப்பிவிட்டு, 
'இங்குள்ள ஆண்கள் அதைனவரும் தPவு வெசய்து 
வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேP ஜேபாய் இருங்கள்; 
இங்குள்ள ஆண்கள் அதைனவரும் தPவு வெசய்து 
வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேP ஜேபாய் இருங்கள்!" 
என்று வெதாடர்ந்து வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட 
ஜேபாவானாயினன்.

அவன் வெசான்னபடிஜேP அங்கிருந்த ஆண்கள் 
அதைனவரும் வெவளிஜேP வந்துவிட, அந்தப் 
தைபத்திPம் மட்டும் ‘நான் 
ஆண்பிள்தைளயில்தைல; வெபண்பிள்தைள! ஹிஹி!’ 
என்று இளித்துக் வெகாண்ஜேட ஜேமல் துண்தைட 
எடுத்துத் தாவணி ஜேபால் ஜேமஜேல 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு அங்ஜேகஜேP அடம் பிடித்து 
நிற்க, 'அங்ஜேக ஜேபாங்கய்Pா, உங்கள் அத்தைத 
மகள் உங்கதைளக் கூப்பிடுகிறாள்!’ என்று 
பண்டாரம் வெசால்ல, 'நி'மாகவா, என்தைனக் 



கூப்பிடுகிறாளா? ஹிஹி!’ என்று மறுபடியும் 
சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவனும் வெவளிஜேP வந்து 
விடுவானாயினன்.

அவனுதைடP நிதைலதைPக் கண்டு 'ஐஜேPா, 
பாவம்!’ என்று நிதைனத்த விக்கிரமாதித்தர் 
அவதைன அனுதாபத்துடன் பார்க்க, அவஜேனா 
அவதைரப் பார்க்காமல் சற்றுத் தூரத்தில் வாயு 
ஜேவக மஜேனா ஜேவகமாக வந்துவெகாண்டிருந்த 
குதிதைர வண்டிவெPான்தைற ஜேநாக்கி, 'அஜேதா 
வந்துவிட்டாள் என் அத்தைத மகள், அஜேதா 
வந்துவிட்டாள் என் ‘அத்தைத மகள்!' என்று 
ஆனந்தக் கூத்தாட, ‘இந்த அர்'ுனதைன இந்த 
நிதைலக்கு ஆளாக்கிவிட்ட அந்த அல்லி 
Pாராயிருக்கும்?' என்று விக்கிரமாதித்தரும் 
அவதைள ஆவஜேலாடு எதிர்பார்ப்பாராயினர்.

வண்டி வந்து நின்றது. அதில் கட்டப்பட்டிருந்த 
குதிதைர மட்டுமல்ல; அதைத ஒட்டிக் வெகாண்டு 
வந்தவளும் ஒரு வெபண்ணாகயிருந்தாள்! அவள் 
முன் பக்கமாக இறங்கிப் பின் பக்கத்தில் இருந்த 
வெகாக்கிதைPக் கழற்றி விட, ரத்தினமாகப் 
பட்டவள் தன் ஜேதாழிகள் இருவருடன் 



ரா'குமாரிஜேபால் இறங்கி, ரா'குமாரிஜேபால் 
நடந்து, ரா'குமாரிஜேபால் ஜேகாயிலுக்குச் வெசன்று, 
ரா'குமாரிஜேபால் தன் வழிபாட்தைட 
முடித்துக்வெகாண்டு திரும்ப, 'இப்ஜேபாது வரலாம்;
ஆண் பிள்தைளகளும் உள்ஜேள வரலாம்!' என்று 
பண்டாரம் குரல் வெகாடுப்பானாயினன்.

அதுதான் சமPவெமன்று விக்கிரமாதித்தர் 
அவதைன வெமல்ல வெநருங்கி, 'Pாரப்பா அவள்? 
என்ன சங்கதி?' எனறு விசாரிக்க, 'இந்தக் ஜேகாயில்
தருமகர்த்தாவின் ஒஜேர மகள் அவள். வPது 
இருபதுக்கு ஜேமல் ஆகிறது; இதுவதைர அவள் 
தன்ஜேமல் ஆண் வாதைடஜேP படக் கூடாது என்று 
இருக்கிறாள். அவளுதைடP மாமன் மகன்தான் 
சிறிது ஜேநரத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் இங்ஜேக 
பார்த்த அந்தப் தைபத்திPம். அவதைன Pாரும் 
கவனிப்பதில்தைல; அவன் Pாவெரன்றுகூட 
அவர்கள் வெதரிந்து வெகாள்வது கிதைடPாது. 
ஒவ்வெவாரு வெவள்ளிக்கிழதைமயும் சுவாமிதைP 
வழிபடுவதற்காக அவள் இங்ஜேக வருவாள்! 
அந்தச் சந்தர்ப்பத்தைதப் பPன்படுத்திக்வெகாண்டு 
அவதைளப் பார்க்க அவனும் இங்ஜேக வருவான். 
அவள் வரும்ஜேபாது அர்ச்சகர் உள்பட ஆண் 



பிள்தைளகள் Pாரும் இங்ஜேக இருக்கக் கூடாது 
என்பது தருமகர்த்தாவின் உத்தரவு?’ என்று 
அவன் வெசால்ல, 'அவள் ஏன் தன்ஜேமல் ஆண் 
வாதைடஜேP படக் கூடாது என்கிறாள்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'அது அதிசPத்திலும் 
அதிசPமான கதைத!’ என்று வெசால்லிவிட்டு, 
அவன் வெசான்னதாவது:



1. பண்டாரம் வெசான்ன பங்காரு
கதைத

‘தங்கவிட்டான் பட்டி, தங்கவிட்டான் பட்டி 
என்று ஒரு பட்டி உண்டு. அந்தப் பட்டியிஜேல, 
'பங்காரு, பங்காரு’ என்று வெசால்லா நின்ற 
ஒருத்தி, 'வெபரிPண்ணன், வெபரிPண்ணன்' என்று 
வெசால்லா நின்ற தன் கணவனுடன் வெபருதைம 
வெபாங்க வாழ்ந்து வந்தாள். அப்படி வாழ்ந்து 
வருங்காதைலயில் ஒரு நாள் இரவு Pாஜேரா ஒருத்தி 
வந்து அவள் வீட்டுக் கததைவத் தட்ட, ‘Pார் அது?’
என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட வந்து அவள் 
கததைவத் திறக்க, ‘அம்மா, நான் வழி தவறி 
வந்துவிட்ஜேடன். இன்றிரவு இங்ஜேக தங்க 
எனக்குக் வெகாஞ்சம் இடம் வெகாடுங்கள்; 
வெபாழுது விடிந்ததும் ஜேபாய் விடுகிஜேறன்!' என்று 
கததைவத் தட்டிPவள் வெசால்வாளாயினள்.

பங்காரு அவதைள ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு, 
‘வழி தவறி வந்துவிட்ஜேடன் என்றால் என்ன 
அர்த்தம்? வாழ்க்தைகயில் வழி தவறிவிட்டாPா? 



இல்தைல. பிரPாணத்தில் வழி தவறிவிட்டாPா?' 
என்று ஜேகட்க, 'பிரPாணத்தில் தான் வழி 
தவறிவிட்ஜேடன், அம்மா!’ என்று அவள் வெசால்ல,
'அப்படி வெPன்றால் பரவாயில்தைல! இன்றிரவு நீ 
இங்ஜேக தங்கலாம். ஆனால் ஒரு நிபந்ததைன!’ 
என்று பங்காரு வெசால்லி நிறுத்த, ‘என்ன 
நிபந்ததைன?' என்று வந்தவள் ஜேகட்பாளாயினள்.

‘என் கணவர் ஒரு மாதிரி! நீஜேPா என்தைனவிட 
அழகாயிருக்கிறாய். சந்தைதக்குப் ஜேபாயிருக்கும் 
அவர் வந்து பார்த்தால் நிச்சPம் என்தைன 
மறந்துவிடுவார்! ஒன்று ஜேவண்டுமானால் வெசய்; 
நீ ஆண் ஜேவடம் ஜேபாட்டுக்வெகாள். இன்றிரவு 
இங்ஜேகஜேP தங்கலாம்; வெபாழுது விடிந்ததும் 
ஜேபாய்விடலாம்' என்று பங்காரு வெசால்ல, 'சரி!’ 
என்று அவளும் ஆண் ஜேவடம் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு அங்ஜேக தங்குவாளாயினள்.

சந்தைதக்குப் ஜேபாயிருந்த வெபரிPண்ணன் 
வந்தான்; நதைடயில் ஆண் ஜேவடம் தரித்துப் 
படுத்துக் வெகாண்டிருந்த வழி தவறி வந்தவதைளப்
பார்த்தான். ‘Pார் இவன்? எதற்காக இவதைன 
அவள் இங்ஜேக படுக்க தைவத்திருக்கிறாள்?’ என்று



நிதைனத்த அவன் ஆண் ஜேவடக்காரிதைPத் தட்டி 
எழுப்பி, ‘Pாரப்பா நீ, எங்ஜேக வந்தாய்? இங்ஜேக 
ஏன் படுத்திருக்கிறாய்?' என்று ஜேகட்க, ‘நான் ஒரு 
வழிப்ஜேபாக்கன். இருட்டி விட்டதால் இன்றிரவு 
இங்ஜேக தங்கக் வெகாஞ்சம் இடம் வெகாடுக்கும்படி 
அம்மாதைவக் ஜேகட்ஜேடன். வெகாடுத்தார்கள்; 
படுத்துக்வெகாண்டிருக்கிஜேறன்!' என்று 
அவளாகப்பட்ட அவன் வெசால்ல, வெபரிPண்ணன்
அவதைள ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு, ‘இன்றிரவு
மட்டுந்தாஜேன இங்ஜேக தங்கப் ஜேபாகிறாய்? 
பரவாயில்தைல; தங்கு. ஆனால் ஒரு நிபந்ததைன!' 
என்று அவனும் தன் மதைனவிதைPப் ஜேபாலஜேவ 
வெசால்லி நிறுத்த, 'என்ன நிபந்ததைன?' என்று 
வந்தவள் விPப்பின் மிகுதிPால் வாதைPப் 
பிளப்பாளாயினள்.

‘என் மதைனவி ஒரு மாதிரி! நீஜேPா என்தைனவிட 
அழகாயிருக்கிறாய். நடு இரவில் அவள் என்தைன 
மறந்து உன்தைனத் ஜேதடி வந்தாலும் 
வந்துவிடக்கூடும். ஒன்று ஜேவண்டுமானால் வெசய்;
நீ வெபண் ஜேவடம் ஜேபாட்டுக்வெகாள். உனக்கும் 
வம்பில்தைல; எனக்கும் வம்பில்தைல. 'நான் 
பார்க்கும்ஜேபாது ஆணாயிருந்தவன் இப்ஜேபாது 



எப்படி வெபண்ணானாள்?' என்று என் மதைனவி 
நிதைனப்பாஜேள என்று நீ கவதைலப்பட 
ஜேவண்டாம், உன்தைன எழுப்பி வெவளிஜேP 
அனுப்பி விட்டதாகவும், உனக்குப் பின்னால் 
வந்த ஜேவறு Pாஜேரா ஒரு வெபண்ணுக்குப் 
ஜேபானாற் ஜேபாகிறவெதன்று வெகாஞ்சம் இடம் 
வெகாடுத்ததாகவும் நான் அவளிடம் 
வெசால்லிவிடுகிஜேறன்!' என்று வெபரிPண்ணன் 
வெசால்ல, 'நல்ல மதைனவி, நல்ல கணவன்!’ என்று 
தனக்குள் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட வந்தவள் ‘ம்’ 
என்று ததைலதைP ஆட்டி விட்டு, ‘விதிஜேP!' என்று 
அவனுக்காகப் வெபண் ஜேவடம் தாங்குவதுஜேபால் 
தாங்கி, ‘இத்துடனாவது இவர்கள் இருவரும் 
ஆதைள விடஜேவண்டுஜேம?’ என்ற கவதைலயுடன் 
அங்ஜேக மீண்டும் படுப்பாளாயினள்.

வெபாழுது விடிந்தது; படுக்தைகதைP விட்டு எழுந்து
வந்தாள் பங்காரு. தான் ஆணாக்கிவிட்டுப்ஜேபான
வெபண் மறுபடியும் வெபண்ணாகியிருப்பதைதக் 
கண்டாள்; திடுக்கிட்டாள். அடுத்த கணஜேம 
ஆத்திரம் பற்றிக்வெகாண்டு வந்துவிட்டது 
அவளுக்கு. 'அடி, கள்ளி! நான் ஜேபாட்ட ஆண் 



ஜேவடத்தைத ஏன் கதைலத்தாய்? என் புருஷதைன 
மPக்கவா?' என்று 'ஓ'வெவன்று இதைரந்தாள்.

'ஐதைPஜேPா! நான் கதைலக்கவில்தைல, அம்மா! 
அவர்தான் வந்து, ‘என் மதைனவி ஒரு மாதிரி!' 
என்று வெசால்லி, இந்தப் வெபண் ஜேவடத்தைதப் 
ஜேபாட்டுக்வெகாள்ளச் வெசான்னார்!' என்று அவள் 
தைகதைPப் பிதைசந்தாள்.

'அப்படிPா சமாசாரம்?’ என்று அவள் திரும்ப, 
‘என்ன சமாசாரம்?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட 
வெபரிPண்ணன் படுக்தைகPதைறதைP விட்டு 
வெவளிஜேP வர, ‘என்தைன நம்பாத உங்களுடன் 
இனி நான் ஒரு கணம்கூட வாழமாட்ஜேடன்!’ 
என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவள் 
'திடுதிடு'வெவன்று புழக்கதைடக்கு ஓடி, அங்கிருந்த
கிணற்றில் 'வெதாபுகடீர்' என்று குதித்து, மூன்று 
வாய் தண்ணீதைர 'வெமாடக், வெமாடக்' வெகன்று 
குடித்து மூச்சு விடுவதைத அக்கணஜேம 
மறப்பாளாயினள்!' என்பதாகத்தாஜேன பண்டாரம்
தன் கதைததைPச் வெசால்லி முடிக்க, 'அந்த 
பங்காருக்கும் இந்த ரத்தினத்துக்கும் என்ன 
சம்பந்தம்?' என்பதாகத்தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் 



ஜேகட்க, 'அங்ஜேகதான் இருக்கிறது அதிசPத்திலும் 
அதிசPம்! அந்த பங்காருதான் இந்த ரத்தினமாம். 
முன் பிறவியில் பங்காருவாயிருந்த அவள், 
இந்தப் பிறவியில் ரத்தினமாகப் 
பிறந்திருக்கிறாளாம்!' என்று பண்டாரம் வெசால்ல,
'அதற்கு ஏதாவது அதைடPாளம் காட்டினாளா?' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 
'காட்டினாள், ஏஜேதா ஒர் இடிந்துஜேபான 
வீட்தைடயும், அதற்குப் பின்னாலிருக்கும் ஒரு 
பாழுங்கிணற்தைறயும் ‘இதுதான் நான் வாழ்ந்த 
வீடு; இதுதான் நான் விழுந்த கிணறு' என்று!' 
என்பதாகத் தாஜேன பண்டாரம் வெசால்ல, 'அங்ஜேக 
அவளுக்குத் வெதரிந்தவர்கள், உறவினர்கள் 
Pாராவது இருந்தார்களா?' என்பதாகத்தாஜேன 
விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 'இருந்தது ஒரு 
கழுதைதயும், அதன் குட்டியும். ஆனால் 
அவற்றுக்கு அவதைளத் வெதரிPவில்தைல; 
அவளுக்கும் அவற்தைறத் வெதரிPவில்தைல!' என்று 
பண்டாரமாகப்பட்டவன் வெசால்ல, 
விக்கிரமாதித்தராகப் பட்டவர் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட அவன் ஜேதாளில் ஒரு தட்டுத் 
தட்டி, 'அந்த ரத்தினம் இந்தக் ஜேகாயிதைலத் தவிர 



ஜேவறு எங்ஜேகPாவது ஜேபாவதுண்டா?' என்று 
ஜேகட்க, 'ஜேபாவதுண்டு, பாலருவிக்குத் தினம் 
குளிக்க!' என்று பண்டாரம் வெசால்ல, 'எங்ஜேக 
இருக்கிறது அந்தப் பாலருவி?, என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'இங்கிருந்து வெதற்ஜேக 
இரண்டு கல் வெதாதைலவில் இருக்கிறது!' என்று 
அவன் வெசால்ல, 'நன்றி' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்லி விட்டு, அந்தப் தைபத்திPத்தைதத் ஜேதடி 
வெவளிஜேP வந்து சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பாராயினர்.

‘Pாதைரப் பார்க்கிறீர்கள்?’ என்று அங்கிருந்த 
ஒருவன் அவதைரக் ஜேகட்க, ‘இங்ஜேக ஒரு 
தைபத்திPக்காரன் இருந்தாஜேன, அவதைனப் 
பார்த்தீர்களா?' என்று அவர் அவதைனக் ஜேகட்க, 
'அஜேதா, அவன் அந்தக் குதிதைர வண்டிக்குப் 
பின்னால் ஓடிக் வெகாண்டிருக்கிறான்!' என்று 
அவன் அந்தப் தைபத்திPம் வெசன்ற திதைசதைP 
அவருக்குச் சுட்டிக் காட்டுவானாயினன்.

‘அவதைனப் பிடிக்க என்ன வழி?’ என்று ஒரு 
வழியும் ஜேதான்றாமல் விக்கிரமாதித்தர் 
அப்படிஜேP நிற்க, அந்தச் சமPத்தில் பாதாளசாமி 
காருடன் அவருக்குப் பின்னால் வந்து நின்று, 



அவர் ஏறுவதற்காகக் காரின் கததைவத் திறந்து 
விட, ‘நல்ல சமPத்தில் வந்தாய்!' என்று அவர் 
அதில் ஏறிக்வெகாண்டு, 'அஜேதா ஜேபாகிறது பார், 
ஒரு குதிதைர வண்டி! அதற்குப் பின்னால் ஒருவன்
ததைல வெதறிக்க ஓடிக்வெகாண்டிருக்கிறான் 
அல்லவா? அவதைனப் பிடி!’ என்று வெசால்ல, 
பாதாளசாமி ஒஜேர தூக்கில் வண்டிதைPக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் அவனுக்கு அருஜேக நிறுத்த, 
அதைதக் கண்டதும், ‘ஐPா, ஐPா! என்தைனக் 
வெகாஞ்சம் ஏற்றிக்வெகாண்டு ஜேபாய் என் அத்தைத 
மகளிடம் விட்டுவிடுகிறீர்களா, ஐPா?' என்று 
அவனாகஜேவ அவர்கதைளக் ஜேகட்க, 'அதற்வெகன்ன,
ஏறிக் வெகாள்!' என்று அவதைன வண்டியில் 
ஏற்றிக்வெகாண்டு, அவர்கள் அந்தக் குதிதைர 
வண்டிதைPத் வெதாடர்ந்து வெசல்வாராயினர்.

வழியில், 'அத்தைத மகள்தான் ஆண் வாதைடஜேP 
கூடாது என்கிறாஜேள, அவளிடம் நீ ஏன் 
ஜேபாகஜேவண்டும் என்கிறாய்?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘ஜேபானால் கழுத்தைதப் 
பிடித்தாவது வெவளிஜேP தள்ள மாட்டாளா, 
அதனாலாவது பட்டுப் ஜேபான்ற அவள் தைக 
என்ஜேமல் படாதா? என்ற ஆதைசPால்தான்!' 



என்று அவன் ஏக்கத்ஜேதாடு வெசால்ல, 
‘அவெதல்லாம் ஜேவண்டாம். நான் வெசால்கிறபடி 
வெசய்; அவள் உன்தைனக் கலிPாணம் 
வெசய்துவெகாண்டு விடுவாள்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'நி'மாகவா, 
நி'மாகவா?' என்று அவன் குதிக்க, 
'நி'மாகத்தான், நி'மாகத்தான்!' என்று அவரும் 
குதித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்லி அவதைன உட்கார 
தைவத்து, ‘அத்தைத மகள் வெசால்லும் முற்பிறப்புக் 
கதைததைP நீ ஜேகட்டிருக்கிறாPா?' என்று ஜேகட்க, 
'ஜேகட்டிருக்கிஜேறன்! ஜேகட்டிருக்கிஜேறன்!' என்று 
அவன் வெசால்ல, 'அந்தக் கதைததைPத் வெதாடர்ந்து 
நீயும் ஒரு கதைத வெசால்ல ஜேவண்டும்!' என்று 
அவர் வெசால்ல, 'என்ன கதைத!' என்று அவன் 
ஜேகட்க, 'அவள் வெசால்லும் அஜேத கதைததைPத்தான் 
நீயும் வெசால்ல ஜேவண்டும். ஆனால் 'பங்காரு 
கிணற்றில் விழுந்து மூச்சு விட மறந்தாள்!' 
என்பஜேதாடு நீ கதைததைP முடித்துவிடக் கூடாது; 
'பார்த்தான் வெபரிPண்ணன்; அன்றிரவு வீட்டுக்கு 
வந்த அகதி உண்தைமயில் ஆண் அல்ல 
வெவன்பதைதயும், வெபண்ணாயிருந்த அவளுக்கு 
அந்த ஜேவடத்தைதப் ஜேபாட்டு விட்டவள் தன் 



மதைனவிதான் என்பதைதயும், அதற்குக் காரணம் 
அவள் தன்ஜேமல் வெகாண்டிருந்த சந்ஜேதகந்தான் 
என்பதைதயும் அவன் அறிந்தான். அறிந்த பின், 
'இனி ஏழு 'ன்மத்துக்கும் இந்தப் வெபண்கதைளத் 
திரும்பிப் பார்க்க மாட்ஜேடன்!’ என்று அவனும் 
கிணற்றில் குதித்தான், மூச்ச விட மறந்தான்!' 
என்று முடிக்க ஜேவண்டும். அந்தப் 
வெபரிPண்ணஜேன நீ என்றும் வெபண் வாதைடஜேP 
எனக்குக் கூடாவெதன்றும் நீ வெசால்ல ஜேவண்டும். 
என்ன வெசால்கிறாPா?' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
ஜேகட்க, ‘வெசால்கிஜேறன், வெசால்கிஜேறன்?' என்று 
அவன் வெசால்ல, ‘இப்ஜேபாது வெசால்லாஜேத; நான் 
வெசால்?’ என்று வெசால்லும் ஜேபாது ‘வெசால்!' என்று 
அவர் வெசால்ல, 'ஆகட்டும்; அப்படிஜேP 
ஆகட்டும்!’ என்று அவன் ததைலதைPப் பலமாக 
ஆட்டி தைவப்பானாயினன்.

மறு நாள் காதைல; பாதாளசாமிதைPக் காருடன் 
ஒரு மதைலPடிவாரத்தில் நிற்க தைவத்துவிட்டு 
விக்கிரமாதித்தர் தைபத்திPத்தைத 
அதைழத்துக்வெகாண்டு பாலருவிக்குச் 
வெசல்ல, அதுகாதைல ரத்தினம் குளித்துவிட்டுத் 



தன் ஜேதாழிமாருடன் ரா'குமாரிஜேபால் நடந்து 
அவர்களுக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் 
வர, விக்கிரமாதித்தர் சட்வெடன்று தைகஜேPாடு 
வெகாண்டு வந்திருந்த திதைரதைPப் தைபத்திPத்துக்கு
முன்னால் விரித்துப் பிடித்து, ‘எட்டிப் ஜேபாங்கள், 
எட்டிப் ஜேபாங்கள்!' என்று அவர்கதைள ஜேநாக்கிச் 
வெசால்ல, 'ஏன்?’ என்று அவர்கள் ஜேகட்க, 'வெபண் 
வாதைட ஜேவண்டாதா வெபரிPண்ணன் அம்மா, 
இவர்! எட்டிப் ஜேபாங்கள், தPவு வெசய்து எட்டிப் 
ஜேபாங்கள்!’ என்று அவர் பின்னும் வெசால்ல, ‘இது
என்ன அதிசPம்? ஏட்டிக்குப் ஜேபாட்டிPாக 
இருக்கிறஜேத! வெபண் வாதைட ஏன் பிடிக்காதாம் 
இவருக்கு?' என்று ரத்தினம் மூக்கின்ஜேமல் 
விரதைல தைவக்க மறந்து வாயின்ஜேமல் விரதைல 
தைவத்துக் ஜேகட்க, ‘வெசால்லப்பா கதைததைP, 
திதைரக்குப் பின்னாலிருந்ஜேத வெசால்?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, தைபத்திPம் அவர் 
வெசான்ன கதைததைP அப்படிஜேP திருப்பிச் 
வெசால்வானாயினன்.

அதைதக் ஜேகட்ட ரத்தினம், ‘ஆ! 
இப்வெபாழுதல்லவா எனக்கு உண்தைம புரிகிறது! 
அவர்ஜேமல் சந்ஜேதகம் வெகாண்டு நான் அந்த 



அகதிக்கு ஆண் ஜேவடம் ஜேபாடலாம்; அவர் என் 
ஜேமல் சந்ஜேதகம் வெகாண்டு வெபண் ஜேவடம் 
ஜேபாடக் கூடாதா? தாராளமாகப் ஜேபாடலாம். 
இவெதல்லாம் ஒருவதைரவெPாருவர் புரிந்து 
வெகாள்ளாததால் வந்த விதைன; ஜேபாகட்டும். 
ஜேபான 'ன்மத்தில்தான் நாங்கள் ஒருவதைர 
வெPாருவர் புரிந்து வெகாள்ளாமல் வெசத்ஜேதாம்; 
இந்த 'ன்மத்திலாவது ஒருவதைர வெPாருவர் 
புரிந்துவெகாண்டு வாழ்கிஜேறாம்!' என்று வெசால்ல, 
விக்கிரமாதித்தர் திதைரதைP விலக்கி, 'என்னப்பா, 
இப்ஜேபாது வெபண் வாதைட படலாமா?’ என்று 
'முன்னாள் வெபரிPண்ண'தைனக் ஜேகட்க, ‘படலாம்,
படலாம்!' என்று அவன் பரவசத்துடன் வெசால்ல, 
அதற்குள் அவதைன இனம் கண்டு வெகாண்ட 
ரத்தினத்தின் ஜேதாழிகளில் ஒருத்தி, 'இவர் ஜேவறு 
Pாரும் இல்தைலPடி, உன்தைனச் சுற்றிச் சுற்றி 
வந்து வெகாண்டிருந்த உன் மாமன் மகன்தான்!' 
என்று வெசால்ல, ‘Pாராயிருந்தால் என்ன? ஜேபான 
'ன்மத்தில் கிதைடத்த புண்ணிPவாஜேன இந்த 
'ன்மத்திலும் கிதைடத்தாஜேர, அதைதச் வெசால்!' 
என்று ரத்தினமாகப்பட்டவள் தன் மாமன் 
மகதைனஜேP கலிPாணம் வெசய்துவெகாண்டு, 



தன்னால் அவனுக்குப் பிடித்த தைபத்திPத்தைதயும்
வெதளிP தைவப்பாளாயினள்."

நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
கல்Pாணி இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
ஐந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மஜேனான்மணி 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
"ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக
ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று வழக்கம்ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு...



5. ஐந்தாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

மஜேனான்மணி வெசான்ன ஜேபசா
நிருபர் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் 
ஊட்டியிலிருந்த காதைல Pாஜேரா ஒருவன் வந்து 
அவர் வீட்டுக் கததைவத் தட்ட, 'Pார் அது?’ என்று 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட வந்து அவர் கததைவத் திறக்க,
'இந்த அநிPாPத்தைதப் பார்த்தீர்களா? 
ஜேநற்றுவதைர நன்றாகப் ஜேபசிக்வெகாண்டிருந்தவர் 
இவர்; இன்று ஜேபச முடிPாதவராகப் 
ஜேபாய்விட்டார். நாங்களும் Pார் Pாரிடஜேமா 
காட்டிப் பார்த்துவிட்ஜேடாம்; ஒருவராலும் 
இவதைரப் ஜேபச தைவக்க முடிPவில்தைல. 
கதைடசியில் ‘உங்களால்தான் ஜேபச தைவக்க 
முடியும்’ என்று உங்கதைள வெதரிந்த ஒருவர் 
வெசான்னார்; உடஜேன இங்கு அதைழத்துக் 



வெகாண்டு வந்ஜேதாம்!' என்று வந்தவர் வெசால்ல, 
‘Pார் இவர்? என்ன நடந்தது?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘அப்படிவெPான்றும் 
விஜேசஷமாக நடந்துவிடவில்தைல. பிரபல 
பத்திரிதைகவெPான்றின் சினிமா நிருபர் இவர். 
ஜேநற்று வெவளிப்புறக்காட்சிகள் சிலவற்தைறப் 
படம் பிடிப்பதற்காக இங்ஜேக ஒரு சினிமா 
ஜேகாஷ்டி வந்திருந்தது. அதில் 
கலந்துவெகாள்வதற்காக இரவல் சங்கீத சாகித்P 
சரச சல்லாப உல்லாச உதPஸ்ரீயும் 
வந்திருந்தாளாம். அவளுதைடP அருதைம 
வெபருதைமகதைளப் பற்றித் தன் பாட்டனார் 
வெசால்ல இவர் ஜேகட்டிருக்கிறார். அதிலிருந்து 
அவதைளப் பார்க்க ஜேவண்டும், அவளுடன் 
ஜேபசஜேவண்டும் என்று இவர் துடிPாய்த் 
துடித்திருக்கிறார். அதற்கு இங்ஜேக ஒரு சந்தர்ப்பம்
வாய்த்ததும் அவதைளப் ஜேபட்டி காணப் 
ஜேபாயிருக்கிறார். ‘நீங்கள் சாப்பிடும் 
இட்டிலியின் சுற்றளவு என்ன, காப்பிதைP 
அவுன்ஸ் கணக்கில் அளந்து குடிக்கிறீர்களா, 
அளக்காமஜேல குடிக்கிறீர்களா?' என்வெறல்லாம் 
ஜேகட்டுவிட்டுக் கதைடசிPாக ‘இப்ஜேபாது 



உங்களுக்கு என்ற வPதாகிறது?' என்று 
ஜேகட்டிருக்கிறார். அவள் 'பதினாறு!’ என்று ஒரு 
வார்த்தைத வெசான்ன பாவம், ‘ஆ!’ என்று 
அப்படிஜேP மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ 
விழுந்திருக்கிறார்! அவள் பPந்துஜேபாய், ‘உதவி, 
உதவி, ஓடி வாருங்கள், ஓடி வாருங்கள்!’ என்று 
கீச்சுக் கீச்வெசன்று கூவ, நான் 'என்னஜேவா, ஏஜேதா' 
என்று ஓடிப் ஜேபாய்ப் பார்த்ஜேதன். 'மூர்ச்தைச 
தாஜேன?' என்று முகத்தில் குளிர்ந்த நீதைரத் 
வெதளித்து விசிறிப் பார்த்ஜேதன். மூர்ச்தைச 
வெதளிந்துவிட்டது; ஜேபச்சுத்தான் 
திரும்பவில்தைல!' என்று வந்தவர் தைகதைPப் 
பிதைசP, 'கவதைலப்படாதீர்கள்; என்னுடன் 
இருக்கும் பாதாளசாமி ஒரு கதைத வெசான்னால் 
ஜேபாதும்; ஜேபசா நிருபர் ஜேபசும் 
நிருபராகிவிடுவார்!’ என்பதாகத்தாஜேன 
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் வந்தவருக்கு 
அபPம் அளிக்க, 'எங்ஜேக அந்தப் பாதாளசாமி? 
கதைததைPச் வெசால்லச் வெசால்லுங்கள், சீக்கிரம்!' 
என்பதாகத்தாஜேன ஜேபசா நிருபரும், அவருதைடP 
ஜேபசும் ஜேதாழரும் அவன் கதைததைPக் ஜேகட்கத் 
தPாராவாராயினர்.



1. பாதாளசாமி வெசான்ன புது முகம்
ஜேதடிP படாதிபதி கதைத

‘ஜேகாலிவுட், ஜேகாலிவுட் என்று வெசால்லா நின்ற 
ஜேகாடம்பாக்கம் பதியிஜேல 'ஜேகாபதி, ஜேகாபதி' 
என்று ஒரு படாதிபதி உண்டு. அவர் தமக்காகப் 
புதுமுகத்தைதத் ஜேதடினாஜேரா, 
'தைபனான்ஷிPர்'களுக்காகப் புது முகத்தைதத் 
ஜேதடினாஜேரா, அல்லது படத்துக்காகத்தான் 
புதுமுகத்தைதத் ஜேதடினாஜேரா அது எனக்குத் 
வெதரிPாது; எப்வெபாழுது பார்த்தாலும் 
புதுமுகத்தைதத் ஜேதடிக்வெகாண்ஜேட இருந்தார். 
அங்ஙனம் ஜேதடிக்வெகாண்டிருந்த காதைலயில், 
அவர் ஒரு நாள் 'வெகாஞ்சம் சுதந்திரமாகத் 
தாகசாந்தி வெசய்துவிட்டு வருஜேவாஜேம!’ என்று 
தம் காரில் வெபங்களுருக்குப் ஜேபாக, அந்தச் 
சமPம் பார்த்து அங்கிருந்த ஒரு கடன்காரன் 
அவருதைடP காதைரப் பறிமுதல் வெசய்துவெகாள்ள, 
'ஜேதவுடா!' என்று அவர் திரும்பி வருங்காதைல 
'பிருந்தாவனம் எக்ஸ்பிர'ஸில் திரும்பி 
வருவாராயினர்.



இப்படிPாகத்தாஜேன அவர் திரும்பி 
வருங்காதைலயில், அதிஅதிஅதி ரூபரூபரூப 
வெசளந்தரிPவதி ஒருத்தி தன் தாயுடன் அவர் 
இருந்த வெபட்டிக்குள் ஏறி உட்கார, அவதைளப் 
பார்த்த படாதிபதி, ‘இவள் சஜேரா'ாஜேதவிPாக 
இருப்பாஜேளா, ஜேக. ஆர். வி'Pாவாக 
இருப்பாஜேளா?’ என்று ஒருகணம் நிதைனத்து, 
மதைலத்து-மறுகணம், 'இல்தைலயில்தைல, இவள் 
வெ'Pலலிதாஜேவதான்!' என்று பாவித்து, பூரித்து-
பின்னர், ‘அவர்களில் Pாரும் இவளுக்கு 
அருகில்கூட நிற்க முடிPாது. இவள் Pாஜேரா, 
என்ன ஜேபஜேரா? ‘ஜேமக்-அப்' இல்லாமஜேலஜேP 
இவள் அழகு 'கீ தைலட்'தைடப் ஜேபால 
வெ'ாலிக்கிறஜேத, ‘ஜேமக்-அப்' ஜேபாட்டால் 'ஆர்க் 
தைலட்'தைடப்ஜேபால வெ'ாலிக்கும் 
ஜேபாலிருக்கிறஜேத? ஆகா! வெபங்களுரிஜேல இவள் 
கிதைடத்திருந்தால், ‘என் காதைர ''ப்தி' வெசய்த 
கடன்காரனுக்கு முன்னால் இவதைளக் 
வெகாண்டுஜேபாய் நிறுத்தியிருந்தால், ‘இருக்கும் 
கடன் இருக்கட்டும்; ஜேமற்வெகாண்டு எவ்வளவு 
ஜேவண்டும்?’ என்று அவன் இவதைளப் 
பார்த்துக்வெகாண்ஜேட என்தைனக் 



ஜேகட்டிருப்பாஜேன! ஜேபாச்ஜேச ஜேபாச்ஜேச ஜேபாச்ஜேச, 
ஓர் அரிP அரிP அரிP சந்தர்ப்பம் 
அனாவசிPமாக அனாவசிPமாக 
அனாவசிPமாகக் தைகநழுவிப் ஜேபாச்ஜேச ஜேபாச்ஜேச
ஜேபாச்ஜேச!' என்று பலவாறாகச் சிந்தித்து, 
நிந்தித்து, ‘குழந்தைதயின் வெபPர் என்ன அம்மா?’ 
என்று அவள் தாPாதைர ‘ஐஸ் கிரீம்' ஜேபால் 
உருகிக் ஜேகட்க, 'அவள் வெபPர் வெதரிந்து உமக்கு 
என்ன ஆகஜேவண்டும்? ஜேபாம் ஐPா, ஜேபாம்! 
என்று அவள் 'ஹாட் காப்பி' ஜேபால் முகத்தைதத் 
திருப்ப, ‘சனிPன், சனிPன், சனிPன்! சினிமா 
நட்சத்திரங்களுக்குப் பின்னால்தான் தாய் என்ற 
வெபPரிஜேலா, தகப்பன் என்ற வெபPரிஜேலா, 
கணவன் என்ற வெபPரிஜேலா இப்படி 
ஏதாவவெதாரு சனிPன் வந்து 
வெதாதைலகிறவெதன்றால் இவளுக்குப் 
பின்னாலுமா இப்படி ஒரு சனிPன் வந்து 
வெதாதைலP ஜேவண்டும்?’ என்று அவளுக்குத் 
வெதரிPாமல் தம் ததைலயில் தாஜேம இரண்டு 
தட்டுத் தட்டிக்வெகாள்ள, அதைத எப்படிஜேPா 
பார்த்துவிட்ட அந்த அதிஅதிஅதி ரூபரூபரூப 
வெசளந்தரிPவதி 'குபுக்'வெகன்று சிரிக்க, அந்தச் 



சிரிப்பால் அவர்கள் இருந்த வெபட்டி பூராவும் 
'குபீ'வெரன்று வெவளிச்சம் பரவுவது ஜேபான்ற ஒரு 
பிரதைமக்கு உள்ளாகி அவர் 
திக்குமுக்காடுவாராயினர். அந்த திக்கு 
முக்காடலில், 'ஐஜேPா, இது என்ன? பினாகாபல் 
ஒளிஜேPா, சிக்னல் பல் ஒளிஜேPா 
வெதரிPவில்தைலஜேP? இவளுக்கு மட்டும் 
சினிமாவில் நடிக்க ஜேவண்டுவெமன்ற ஆதைச ஒரு 
துளி இருந்துவிட்டால் ஜேபாதும், இவதைளக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் சினிமாவிலும் நடிக்க 
தைவக்கலாம். ‘தைபனான்ஷிPர்'கள் சிலதைரப் 
தைபத்திPம் பிடித்து அதைலPவும் வெசய்Pலாம். 
அதற்கு இந்தச் சனிPன் இவதைள விடாதுஜேபால் 
இருக்கிறஜேத? என்ன வெசய்Pலாம்? 
அவளிடமிருந்து இவதைள எப்படிப் 
பிரிக்கலாம்?' என்று அவர் ஜேPாசித்துக் 
வெகாண்டிருக்க, அதற்குள் காட்பாடி 'ங்ஷனுக்கு 
வந்த வண்டி அங்ஜேக 'உஸ்'வெஸன்று 
வெபருமூச்சு விட்டுக்வெகாண்ஜேட நிற்க, தாயும் 
மகளும் 'சட்'வெடன்று இறங்கி அவதைரத் 
திரும்பித் திரும்பிப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட 
வெசல்வாராயினர்.



‘பாவி, என் உடம்பிலிருந்து உயிதைரப் பிரித்து 
எடுத்துக் வெகாண்டு ஜேபாவதுஜேபால் ஜேபாகிறாஜேள!
அடிக்கடி நடக்கும் ரயில் விபத்து இப்ஜேபாது 
நடந்திருக்கக் கூடாதா? அதில் சிக்கி அந்தச் 
சண்டாளி மட்டும் வெசத்திருக்கக் கூடாதா? 
அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தாலும் அந்தப் 
வெபண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறுவதுஜேபால் கூறி, 
அவதைளக் ஜேகாலிவுட்டுக்கு அடித்துக் வெகாண்டு 
ஜேபாயிருக்கலாம். இப்ஜேபாது அதற்கும் வழி 
யில்தைலஜேP! தாமும் இறங்கி அவர்கதைளத் 
வெதாடர்ந்து தான் என்ன பPன்? ‘குழந்தைதயின் 
வெபPர் என்ன அம்மா?' என்று அத்ததைன 
அருதைமPாகக் ஜேகட்டதற்ஜேக 'அவள் வெபPர் 
வெதரிந்து உமக்கு என்ன ஆக ஜேவண்டும்?’ என்று 
அந்தக் கிராதகி எரிந்து விழுந்தாஜேள, 
அப்படிப்பட்டவள் தம்மிடம் அதற்கு ஜேமல் 
என்ன ஜேபசிவிடப் ஜேபாகிறாள்? 'ஏதும் ஜேபச 
ஜேவண்டாம்!' என்பதற்காகத்தான் அவள் அப்படி 
எரிந்து விழுந்தாஜேளா, என்னஜேவா?’ 
என்வெறல்லாம் ஜேPாசித்துக் வெகாண்ஜேட 
படாதிபதி சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, அவர்கள் 
உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் பளிச்வெசன்று ஏஜேதா 



மின்ன, 'ஆ! கிதைடத்து விட்டது, கிதைடத்ஜேத 
விட்டது! அவள் கிதைடக்காவிட்டாலும் அவள் 
பின்னலிலிருந்து நழுவி விழுந்த ஒரு திருகுப்பூ 
கிதைடத்து விட்டது. கிதைடத்ஜேத விட்டது! இதைதக் 
வெகாண்டாவது அவதைள ஏதாவது வெசய்P 
முடியுமா, எப்படிPாவது கவர முடியுமா?’ என்று 
சட்வெடன்று அதைத எடுத்துத் தம் சட்தைடப் 
தைபயில் தைவத்துக்வெகாண்டு, 'தாமும் இறங்கி 
அவர்கதைளத் வெதாடரலாமா? வெதாடர்ந்து ஜேபாய் 
இதைதக் வெகாடுக்கும் சாக்கில் அவர்களுடன் 
இன்வெனாரு முதைற ஜேபசிப் பார்க்கலாமா?' என்று 
நிதைனத்து, கதைனத்து, இருமி, வெசருமி, 'எதற்கும் 
ஜேபாய்த்தான் பார்ப்ஜேபாஜேம!’ என்று அவர் 
துணிந்து வண்டிதைP விட்டு இறங்க, அது காதைல 
'எங்ஜேக, எங்ஜேக?’ என்று அவதைரத் ஜேதடும் 
கண்களுடன் அங்கு ஓஜேடாடியும் வந்த 
அவருதைடP ‘ப்வெராடக்ஷன் எக்ஸிகியூட்டிவ்' 
பிரபாகர், ‘உங்கதைள இந்தக் ஜேகாலத்தில் 
பார்க்கவா என் உடம்பில் உயிர் இருந்தது, 
இருக்கிறது, இருக்கப் ஜேபாகிறது? எத்ததைனஜேPா 
பாடாவதி படங்களுக்கு-ஐ ஆம் சாரி-'பாக்ஸ் ஆப்
ஹிட்' படங்களுக்கு அதிபதிPான நீங்களா 



ஜேகவலம் இந்தப் பிருந்தாவனம் எக்ஸ்பிரஸில் 
வருவது? அதைதப் பார்க்கவா என் கண்கள் 
இருந்தன, இருக்கின்றன, இருக்கப்ஜேபாகின்றன? 
அவற்தைற இன்ஜேற, இப்வெபாழுஜேத, இக்கணஜேம 
குருடாக்கிக்வெகாண்டு விடுகிஜேறன், பாருங்கள்!’ 
என்று தன் சாவிக் வெகாத்திலிருந்த கத்திதைP 
எடுத்துக் ‘கண்ணப்ப நாPனா'தைரப் ஜேபால 
அவன் தன் கண்கதைளக் குத்திக் வெகாள்ளப் ஜேபாக,
'பக்தா, வெமச்சிஜேனாம்!' என்பதைதப்ஜேபால் 
படாதிபதி அதைதத் தடுத்து, ‘என்ன விஷPம், 
எங்ஜேக வந்தாய்?' என்று ஜேகட்க, 'வெபங்களூரில் 
உங்கள் கார் பறிமுதலான வெசய்தி என் காதில் 
விழுந்தது. வெகாதிப்பதற்கு உங்கள் உடம்தைபப் 
ஜேபாலஜேவ என் உடம்பிலும் ரத்தம் 
இல்லாததால்தாஜேனா என்னஜேவா, என் மூக்கில் 
விPர்த்தது. 'ஏன் மூக்கு விPர்க்கிறது? என்று ஒரு 
கணம் அந்த விPர்க்கும் மூக்கின் ஜேமல் விரதைல 
தைவத்து ஜேPாசித்துப் பார்த்ஜேதன். 'இருக்கஜேவ 
இருக்கிறது பிதைரஜேவட்டாக்சி; அதைத 
எடுத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் நாம் ஏன் நம் 
படாதிபதியின் மானத்தைதக் 
காப்பாற்றக்கூடாது?’ என்று ஜேதான்றிற்று. 



உடஜேன எடுத்ஜேதன் ஓட்டம்; ஒரு பிதைரஜேவட் 
டாக்சிக்காரதைனப் பிடித்ஜேதன். மாதம் ரூபா 
எழுநூறு வாடதைக ஜேபசி, ஏ ஒன் டாக்சி, ஒன்தைற 
எடுத்துக் வெகாண்டு வெபங்களுக்குப் பறந்ஜேதன்; 
நீங்கள் பாக்கி தைவத்திருக்கும் 
ஓட்டல்கதைளவெPல்லாம் விட்டுவிட்டுப் பாக்கி 
தைவக்காத ஓட்டல்கதைள மட்டும் 'அலசு, அலசு’ 
என்று அலசிப் பார்த்ஜேதன்; காணவில்தைல. 
கதைடசியில் அந்தப் 'பதைழP முகம் பாமா' 
வெசான்னாள், நீங்கள் பிருந்தாவனம் 
எக்ஸ்பிரஸில் வெசன்தைனக்குப் ஜேபாய்விட்டீர்கள் 
என்று. உடஜேன கண்ணில் ரத்தம் வடிP அதைத 
விரட்டிக்வெகாண்டு வந்து உங்கதைள இந்தக் 
காட்பாடியில் பிடித்ஜேதன். வாடதைகதைPப் பற்றி 
உங்களுக்குக் கவதைல ஜேவண்டாம். மாதா மாதம் 
அதைதக் வெகாடுக்க ஜேவண்டுவெமன்ற 
அவசிPமில்தைல; படம் என்று ஒன்று எடுத்து 
முடித்து, வெவளியிட்டு, அது ஓடினால் 
வெகாடுக்கலாம்; ஓடா விட்டால், ‘அடுத்த 
படத்துக்கு ஆகட்டும்!' என்று வெசால்லி விடலாம்.
அதற்காக அவன் காதைர ''ப்தி' 
வெசய்வதாயிருந்தாலும் தன் காதைரத்தான் 'ப்தி 



வெசய்து வெகாள்ள ஜேவண்டுஜேம தவிர, நம்மிடம் 
'ப்தி வெசய்வதற்கும் ஒரு காரும் இருக்கப் 
ஜேபாவதில்தைல. ஆகஜேவ, நமக்கு ஒன்றும் 
நஷ்டமில்தைல; அவனுக்குத்தான் நஷ்டம். 
‘அவன் ஜேபானால் ஜேபாகிறான்’ என்று நாம் 
இன்வெனாரு பிதைரஜேவட் டாக்சிக்காரதைனப் 
பார்த்துக் வெகாள்ளலாம். வாருங்கள்; வந்து காரில்
ஏறிக்வெகாள்ளுங்கள். வரும்ஜேபாது எவ்வளவு 
கம்பீரமாகக் காரில் வந்தீர்கஜேளா, அவ்வளவு 
கம்பீரமாகப் ஜேபாகும்ஜேபாதும் காரிஜேலஜேP ஜேபாய்
இறங்குங்கள்!' என்று அதைழக்க, ‘நாலு ட'ன் 
ஜேசாடா வாங்கி விட்டு நாற்பது ட'ன் ஜேசாடா, 
என்று கணக்கு எழுதினாலும் இப்படி ஒரு 
ப்வெராடக்ஷன் எக்ஸிகியூட்டிவ் இந்த 'ன்மத்தில் 
தமக்குக் கிதைடப்பானா?' என்று வெமய் சிலிர்த்து, 
ஜேமனி சிலிர்த்து அவர் அவனுக்குப் பின்னால் 
ஜேபாவாராயினர்.

ஸ்ஜேடஷனுக்கு வெவளிஜேP நிறுத்தி 
தைவக்கப்பட்டிருந்த பிதைரஜேவட் டாக்சியில் 
படாதிபதிதைP ஏற்றி உட்கார தைவத்ததும், 'ஏன் 
ஒரு மாதிரிPாயிருக்கிறீர்கள்?’ என்று 
ப்வெராடக்ஷன் எக்ஸிகியூட்டிவ் பிரபாகர் ஓர் 



'இது'க்கு எப்வெபாழுதும் ஜேகட்பதுஜேபால் 
அவதைரக் ஜேகட்க, அதுதான் சமPவெமன்று அவர் 
தாம் கண்ட 'புது முக'த்தைதப் பற்றி அவனிடம் 
மூட்தைட மூட்தைடPாக அவிழ்த்துவிட, 
அவ்வளதைவயும் வெபாறுதைமயுடன் 
ஜேகட்டுவிட்டு, 'இவ்வளவுதாஜேன, அவள் வெபPர் 
என்ன?’ என்று அவன் அவதைரக் ஜேகட்க, 
‘அதுதாஜேன வெதரிPவில்தைல, வெதரிந்தால் 
ராமநாமத்தைத 'பித்துக்வெகாண்டிருப்ஜேபஜேன!' 
என்று அவர் உதட்தைடப் பிதுக்க, 'அவள் எப்படி 
இருந்தாள், எப்படி இருமினாள், எப்படித் 
தும்மினாள்?' என்று அவன் அவதைரக் 'குதைட, 
குதைட' என்று குதைடP, தம்மால் முடிந்த வதைர 
படாதிபதி அவதைள வர்ணித்துத் தள்ளிவிட்டு, 
'இஜேதா பார்த்தாPா, இந்தத் திருகுப்பூ ஒன்றுதான்
அவளிடமிருந்து எனக்குக் கிதைடத்தது. இதைதக் 
வெகாண்டு ஜேபாய்க் வெகாடுக்கும் சாக்கிலாவது 
அவளிடம் இன்வெனாரு முதைற ஜேபசிப் 
பார்க்கலாம் என்றுதான் நான் வண்டிதைP விட்டு 
இறங்கிஜேனன். அதற்குள் நீ வந்துவிட்டாய்; 
அவர்களும் ஜேபாய் விட்டார்கள். இனி என்ன 
வெசய்வது? இதைதக் வெகாண்டு ஜேபாய் பூதை' 



அதைறயிலாவது தைவக்கலாவெமன்று 
பார்க்கிஜேறன்!' என்று வெநஞ்சு வெநக்குருகச் 
வெசால்ல, 'கவதைலப்படாதீர்கள்; இந்த 
திருகுப்பூதைவக் வெகாண்ஜேட அவதைள நான் 
கண்டுபிடித்து உங்கள் காலடியில் வெகாண்டு 
வந்து ஜேசர்க்கிஜேறன். நீங்கள் ஜேபாய் வாருங்கள்!’ 
என்று அவன் அந்தத் திருகுப்பூதைவ 
அவரிடமிருந்து வாங்கிக்வெகாண்டு, அவதைரக் 
ஜேகாலிவுட்டுக்கு அனுப்பி தைவப்பானாயினன்.

‘இனி பPமில்தைல, 'Pஜேம!' என்று படாதிபதி 
ஜேகாபதி ஜேதர்ந்து, வெதம்பாகிக் ஜேகாலிவுட்தைட 
ஜேநாக்கிச் வெசல்ல, அவர் வெகாடுத்த 
திருகுப்பூவுடன் காட்பாடிதைP 'நரி வலம்' 
வருவது ஜேபால் ஒரு வலம் வந்த பிரபாகர், 
அங்கிருந்த ஒரு வெபரிPவதைர அணுகி, 'இங்ஜேக 
நதைகக் கதைடகள் ஏதாவதுண்டா?' என்று 
விசாரிக்க, 'இங்ஜேக ஒன்றுமில்தைல; 
ஜேவலூரில்தான் இருக்கிறது!' என்று அவர் 
வெசால்ல, அவன் அங்கிருந்த 'ட்கா வண்டிகளில் 
ஒன்தைறப் பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேவலூருக்கு 
வருவானாயினன்.



வழியில், ‘சிறிது ஜேநரத்துக்கு முன்னால் ஒரு 
தாயும் மகளும் பிருந்தாவனம் 
எக்ஸ்பிரஸிலிருந்து இறங்கி வந்தார்கஜேள, 
அவர்கள் எந்த வண்டியில் ஏறினார்கள்? எந்த 
ஊருக்குப் ஜேபானார்கள் என்று உனக்குத் 
வெதரியுமா?’ என்று அவன் வண்டிக்காரதைன 
விசாரிக்க, 'எத்ததைனஜேPா ஜேபர் வருகிறார்கள். 
எத்ததைனஜேPா வண்டிகளில் ஏறுகிறார்கள், 
எத்ததைனஜேPா ஊர்களுக்குப் ஜேபாகிறார்கள். 
அவர்களில் எந்தத் தாதைPக் கண்ஜேடாம் நாங்கள், 
எந்த வண்டிதைPக் கண்ஜேடாம் நாங்கள், எந்த 
ஊதைரக் கண்ஜேடாம் நாங்கள்?' என்று அவன் தன் 
தைகதைP அகல விரிக்க, அவன் குதிதைரதைP 
விரட்டுவதுஜேபால இவன் அவதைன ‘சரி சரி, ஜேபா 
ஜேபா!’ என்று எரிச்சலுடன் விரட்டுவானாயினன்.

ஜேவலூர் வந்தது; வண்டி நின்றது. இறங்கினான். 
பிரபாகர்; ஏறி இறங்கினான் ஒவ்வெவாரு நதைகக் 
கதைடPாக. ‘இது உங்கள் கதைட நதைகPா, இது 
உங்கள் கதைட நதைகPா?' என்று ஜேகட்டதுதான் 
மிச்சம்; கிதைடத்த பதில், இல்தைல, இல்தைல, 
இல்தைல!’



கதைடசிPாக ஒரு கதைடக்காரர் வெசான்னார், ‘இது 
கதைட நதைகயில்தைல, தைக ஜேதர்ந்த ஆச்சாரி Pாஜேரா 
வெசய்திருக்கிறான்!' என்று. ‘அந்த ஆச்சாரிதைP 
உங்களுக்குத் வெதரியுமா?' என்று அவன் அவதைர 
ஆவஜேலாடு ஜேகட்டான். கிதைடத்த பதில், 
‘வெதரிPாது, வெதரிPாது, வெதரிPாது!’

‘சரி, வெதரிந்தவன் எங்ஜேக இருப்பான்?’ என்று 
அவன் காட்பாடிதைP ஒரு வலம் வந்ததுஜேபால 
ஜேவலூதைரயும் ஒரு வலம் வர, அங்ஙனம் 
வந்தகாதைல ஓர் ஆச்சாரியின் கதைட அவன் 
கண்ணில் பட, புதுமுகஜேம கிதைடத்துவிட்ட பூரிப்
ஜேபாடு அவன் அவதைர வெநருங்கி, 'ஐPா, 
வெபரிPவஜேர! அனு பவத்தில் சிறந்தவஜேர! 
பார்க்காத ஆச்சாரிகதைள வெPல்லாம் பார்த்தவஜேர! 
இந்தத் திருகுப்பூ வெசய்த ஆச்சாரிதைP உமக்குத் 
வெதரியுமா?’ என்று தன் தைகயிலிருந்த திருகுப் 
பூதைவக் காட்டிக் ஜேகட்க, அவர் அதைத வாங்கி ஒரு
முதைறக்கு இரு முதைறPாகத் திருப்பிப் திருப்பிப் 
பார்த்துவிட்டு, 'இது வள்ளிமதைல ஆச்சாரி 
வெசன்னிமதைல வெசய்த ஜேவதைல!' என்று வெசால்ல, 
'அப்படிPா சங்கதி? இந்தாரும், ஐந்து ரூபா!' 
என்று அவரிடம் ஓர் ஐந்து ரூபா ஜேநாட்தைட 



எடுத்து நீட்டிவிட்டு, அவன் உடஜேன 
வள்ளிமதைலக்குச் வெசல்வானாயினன்.

அங்ஜேக வெசன்னிமதைல ஆச்சாரிதைPக் கண்டு, 
'இந்தத் திருகுப்பூ நீங்கள் வெசய்ததுதாஜேன?' என்று 
பிரபாகர் ஜேகட்க, 'ஆமாம், நான்தான் வெசய்ஜேதன்!' 
என்று அவர் வெசால்ல, ‘Pாருக்குச் வெசய்து 
வெகாடுத்தீர்கள் என்று வெகாஞ்சம் வெசால்ல 
முடியுமா?’ என்று அவன் பின்னும் ஜேகட்க, 
'வெகாஞ்சம் என்ன, நிதைறPஜேவ வெசால்கிஜேறஜேன! 
இது தன் தங்தைகக்காக அண்ணன் வெசய்து 
வெகாடுத்த திருகுப்பூ!' என்று அவர் பின்னும் 
வெசால்ல, ‘Pார் அந்தத் தங்தைக, Pார் அந்த 
அண்ணன்?’ என்பதாகத்தாஜேன அவன் ஜேகட்க, 
'தங்தைக அபPம்; அண்ணன் ஆரூரான். அவன் 
தன் தங்தைகதைPயும் தாதைPயும் இங்ஜேக தவிக்க 
விட்டுவிட்டு, 'இஜேதா இரண்ஜேட வருடத்தில் 
வந்துவிடுகிஜேறன்!' என்று அந்தமானுக்குப் 
ஜேபானான்; இருபது வருடங்களாகியும் திரும்பி 
வரவில்தைல. அவதைனக் காணாத 
துக்கத்துடஜேனஜேP அவன் தாய் வெசத்தாள்; 
தங்தைகக்குக் கலிPாணமாகி அவளும் இப்ஜேபாது 
ஒரு வெபண்தைணப் வெபற்று தைவத்துக்வெகாண்டு, 



அஜேதா வெதரிகிறஜேத, அந்தக் ஜேகாடி வீட்டில்தான் 
அவனுக்காகக் காத்திருக்கிறாள்!’ 
என்பதாகத்தாஜேன அவர் வெசால்லி, 
அவர்களுதைடP வீட்தைடயும் அவனுக்குக் காட்ட,
'அந்தப் வெபண்ணின் வெபPர் என்னவெவன்று 
வெதரியுமா உங்களுக்கு?’ என்று அவன் ஜேகட்க, 
‘வெதரியுஜேம, தீபநாPகி!' என்று அவர் வெசால்ல, 
‘இந்தாருங்கள், ரூபா பத்து!’ என்று அவரிடம் 
பத்து ரூபா ஜேநாட்வெடான்தைற எடுத்துப் 
படுகுஷியுடன் நீட்டிவிட்டு, அவன் கதைடத் 
வெதருதைவ ஜேநாக்கி அவசர அவசரமாகச் 
வெசல்வானாயினன்.

அங்ஜேக அந்தமானிலிருந்து அப்ஜேபாதுதான் 
திரும்பிP அண்ணன்ஜேபால் அவன் தன் உடன் 
பிறவாத் தங்தைகக்கும், அவள் தனக்காகப் வெபற்று
தைவத்திருக்கும் மகளுக்கும் பழம், பலகாரம், 
துணி, மணி எல்லாம் வாங்கிக்வெகாண்டு வந்து, 
'அபPம்! அம்மா, அபPம்!’ என்று ஆச்சாரி 
காட்டிP ஜேகாடி வீட்டுக் கததைவத் தட்ட, ‘Pார் 
அது?’ என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட வந்து 
தீபநாPகி கததைவத் திறக்க, 'வாடிPம்மா, 
தீபநாPகி! என்தைனத் வெதரிகிறதா உனக்கு? 



நான்தாண்டிPம்மா, உன் மாமன் அம்மா எங்ஜேக 
ஜேபாய்விட்டாள்? என்று உறவுமுதைற 
வெகாண்டாடிக்வெகாண்ஜேட அவன் உள்ஜேள 
நுதைழவானாயினன்.

அதற்குள் அடுக்கதைளயிலிருந்த அபPம் 
அவனுதைடP குரதைலக் ஜேகட்டு வெவளிஜேP வர, 
'என்ன தங்கச்சி, என்தைன மறந்து விட்டாPா?' 
என்று அவன் அவதைளக் ஜேகட்க, ‘Pார் நீங்கள்?’ 
என்று அவள் குழம்ப, 'நான்தான் ஆரூரான்; உன் 
அருதைம அண்ணன். அந்தமானுக்குப் 
ஜேபாயிருந்ஜேதன், இல்தைலPா? இருபது 
வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்ஜேபாது தான் திரும்பி
வருகிஜேறன்!’ என்று அவன் அளக்க, அவள் அதைத
அப்படிஜேP நம்பித் தன் தைகயிலிருந்த ஏனம் 
தன்னுதைடP தைகதைP விட்டு நழுவுவதுகூடத் 
வெதரிPாமல், ‘அண்ணா! அம்மா உன்தைனப் 
பார்க்காமஜேல கண்தைன மூடிவிட்டார்கஜேள, 
அண்ணா!’ என்று ஓஜேடாடியும் வெசன்று 
அவதைனக் கட்டிப் பிடித்துக்வெகாண்டு கண்ணீர் 
வடிப்பாளாயினள்.



அப்புறம் என்ன, அந்தத் தீபநாPகிதைPக் 
வெகாண்டு வந்து ஜேகாபியிடம் ஜேசர்ப்பது 
அப்படிவெPான்றும் கஷ்டமாயில்தைல அவனுக்கு;
‘எல்ஜேலாதைரயும்ஜேபால இவதைள நான் 
கலிPாணம் வெசய்துவெகாண்டால் என்ன நடக்கும் 
இரண்டு பிள்தைளகள் பிறக்கும்; அவ்வளவுதான்! 
அதைதவிட இவள் இருக்கும் வெகாள்தைள 
அழகுக்கு இவதைள சினிமாவில் 
ஜேசர்த்துவிட்டால் இப்படி ஆகிவிடலாம், 
அப்படி ஆகி விடலாம்!’ என்று அவன் 
அபPத்துக்கு ஆதைச காட்ட, 'இனி என் இஷ்டம் 
என்ன அண்ணா இருக்கிறது? உன் இஷ்டம், 
அவள் இஷ்டம்!’ என்று அவள் ஒதுங்க, ‘இனி நீ 
தீபநாPகி இல்தைல 'தீபஸ்ரீ!' என்று அந்தத் 
தீபஸ்ரீதைP அதைழத்துக் வெகாண்டு அவன் 
அக்கணஜேம ஜேகாலிவுட்டுக்குத் 
திரும்புவானாயினன்.

வழியில், 'ஒரு ஜேவடிக்தைக வெசய்கிறாPா?' என்று 
அவன் தீபஸ்ரீதைPக் ஜேகட்க, ‘என்ன ஜேவடிக்தைக 
வெசய்P ஜேவண்டும், மாமா?' என்று அவள் 
அவதைனக் கடாவ, 'ஜேகாலிவுட்டில் 'ஜேகாபதி, 
ஜேகாபதி' என்று ஒரு படாதிபதி இருக்கிறார். என் 



ஆருயிர் நண்பரான அவருக்கு நான் ஏற்வெகனஜேவ 
ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிஜேறன், உன்தைன இன்று 
அதைழத்து வருவதாக அதனால் அவர் உன்தைன 
அங்ஜேக ஆவஜேலாடு எதிர்பார்த்துக் 
வெகாண்டிருப்பார். அந்த ஆவலில் அவர் 
என்தைனப்பற்றி என்ன நிதைனக்கிறார் என்பதைத 
நான் வெதரிந்துவெகாள்ள ஜேவண்டும்; அதற்காக நீ 
அவரிடம் ஒரு வெபாய் வெசால்ல ஜேவண்டும்!' 
என்று வெசால்ல, ‘என்ன வெபாய், மாமா?' என்று 
அவள் அந்த ‘மாமா'தைவ விடாமல் வெசால்லிக் 
ஜேகட்க, ‘வரும்ஜேபாது நாம் இருவரும் ஒரு டாக்சி 
ஜேபசிக்வெகாண்டு வந்ததாகவும், அந்த டாக்சி 
விபத்துக்குள்ளாகி அதில் நான் 
இறந்துவிட்டதாகவும் நீ அவரிடம் வெசால்ல 
ஜேவண்டும்!' என்று அவன் வெசால்ல, ‘அது 
நி'மாகஜேவ நடந்துவிடக் கூடாஜேத, மாமா!’ 
என்று அவள் நடுங்க, 'தைபத்திPஜேம! 
இதற்வெகல்லாம் நீ இப்படி பPந்துவிடக் கூடாது; 
இதைத விடப் பPங்கரங்கவெளல்லாம சினிமா 
உலகில் நடக்கும். அதற்வெகல்லாம் நீ இப்ஜேபாஜேத 
தPாராகிவிட ஜேவண்டும்!' என்று அவன் 
அவதைளத் தட்டிக் வெகாடுக்க, ‘அப்படிஜேP 



வெசய்கிஜேறன் மாமா!’ என்று அவள் 
வெசப்புவாளாயினள்.

ஜேகாலிவுட் வந்தது; ‘ஜேகாபதி பிக்சர்'ஸும் 
வந்தது. தீபஸ்ரீயுடன் அங்ஜேக வந்த பிரபாகர் 
அவதைள மட்டும் உள்ஜேள அனுப்பிவிட்டுத் தான் 
வராந்தாவில் மதைறந்து நிற்க, ஜேகாபதிதைPக் 
கண்ட தீபஸ்ரீ, 'பிருந்தாவானம் எக்ஸ்பிரஸில் 
தன்தைனப் பார்த்து, ‘குழந்தைதயின் வெபPர் என்ன?’
என்று குதைழந்தவரல்லவா இவர்!' என்று 
பிரமிக்க, 'நீ நிதைனப்பது சரிதான்! அவன் 
இவஜேனதான்!' என்று அவர் தம் சினிமா 
வாதைட'ஜேPாடு அவதைள 
விழுங்கிவிடுபவர்ஜேபால் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட 
வெசால்ல, 'என்னுடன் வந்தவர் பாவம், 
வழியில் டாக்சி விபத்துக்குள்ளாகி வாதைPப் 
பிளந்துவிட்டார்!’ என்று அவர் அவதைனப் 
பற்றிக் ஜேகட்காவிட்டாலும், அவஜேள அவதைனப் 
பற்றி அவரிடம் மறக்காமல் வெசால்ல, 'அவன் 
ஜேபானால் இன்வெனாருவன்; நீ வா, நாம் குளுகுளு
அதைறக்குப் ஜேபாய் குளுகுளு என்று 
இருப்ஜேபாம்!' என்று அவர் அதைதப் 
வெபாருட்படுத்தாமல் அவதைள ஆதைசயுடன் 



அதைழக்க, அதைதக் ஜேகட்டு வராந்தாவில் இருந்த 
பிரபாகரின் இதPம் 'டக்'வெகன்று நிற்க, அவன் 
அப்படிஜேP சுருண்டு கீஜேழ விழுந்து ‘ஆத்ம சாந்தி'
அதைடவானாயினன்.'

பாதாளசாமி இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்து
விட்டு, ‘பிரபாகர் வெசத்ததற்கு Pார் காரணம்? 
அவனா, ஜேகாபிPா?' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் 
ஜேகட்க, அவர் ஜேவண்டுவெமன்ஜேற ஜேபசா நிருபதைர 
ஒரு கண்ணால் பார்த்தபடி, ‘பிரபாகர்தான்!’ 
என்று இன்வெனாரு கண்ணால் பாதாளசாமிதைPப் 
பார்த்துக் வெகாண்ஜேட வெசால்ல, அதைதக் ஜேகட்ட 
ஜேபசா நிருபர் தன்தைன மீறிP அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி, 
‘இல்தைலயில்தைல; அவன் வெசத்ததற்கு அந்த 
நன்றி வெகட்ட ஜேகாபிதான் காரணம்!’ என்று 
ஆஜேவசத்துடன் கத்த, ‘ஜேபசிவிட்டார்! ஜேபசா 
நிருபர் ஜேபசிவிட்டார்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்லி, அந்தப் ஜேபசும் 
நிருபதைர ஜேபசும் ஜேதாழருடன் அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்."

ஐந்தாவது மாடியின் ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
மஜேனான் மணி இந்தப் 'ஜேபசா நிருபர் கதைத'தைPச் 



வெசால்லி முடித்து விட்டு, “நாதைளக்கு வாருங்கள்;
ஆறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஜேமாகனா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு…



6. ஆறாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

ஜேமாகனா வெசான்ன
கலிPாணமாகாத

கலிPவெபருமாள் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் மாதைல எங்கள் 
விக்கிரமாதித்தர் ஊட்டியில் உலா 
வந்துவெகாண்டிருந்த காதைல, அவருக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் வெநற்றியில் திருமண்ணுடன் 
‘உங்கதைளப் பார்க்கத்தான் அடிஜேPன் 
வந்துவெகாண்டிருக்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட ஒரு வெபரிPவர் விPர்க்க விறுவிறுக்க 
வந்து நிற்க, ‘Pார் நீங்கள், என்ன ஜேசதி?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிPாமல் ஜேகட்க, 
'உட்காருங்கள், வெசால்கிஜேறன்!' என்ற அவதைர 
உட்கார தைவத்து, தாமும் உட்கார்ந்து 
திருமண்காரர் வெசான்னதாவது:



‘உPர்தரப் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றின் ததைலதைம 
ஆசிரிPன் நான்; வெபPர் பள்ளிவெகாண்டான். 
அதனால் பள்ளிக் கூடத்துக்கு வந்ததும் 
அடிஜேPன் பள்ளி வெகாள்ள ஆரம்பித்து 
விடுஜேவஜேனா என்று நீங்கள் தவறாக 
நிதைனத்துவிடக் கூடாது, அடிஜேPனுக்கு 
வீட்டிலும் தூக்கம் வருவது கிதைடPாது; 
பள்ளிக்கூடத்திலும் தூக்கம் வருவது கிதைடPாது. 
காரணம். என் ஒஜேர மகன் கலிPவெபருமாதைளப் 
பற்றிP கவதைலதான்!’ என்று அந்த 'அடிஜேPன்' 
தம் வெநற்றி விPர்தைவதைP நிலத்தில் விழ 
வெவாட்டாமல் துதைடத்துக்வெகாண்டு ஜேமலும் 
வெசால்லலுற்றார்:

‘எஸ். எஸ். எல். ஸி. பரீட்தைசதைP ஏழாவது 
முதைறPாக எழுதிP பின்னும் ஜேதால்வியுற்ற என் 
திருமகதைன, 'இன்னும் எத்ததைன முதைற இப்படி 
எழுதுவதாக உத்ஜேதசம்? எதற்கும் ஓர் எல்தைல 
ஜேவண்டாமா?’ என்று நான் ஜேகட்க, ‘இதுகூடவா 
அப்பா உங்களுக்குத் வெதரிPாது? அதற்கு 
இப்ஜேபாது எல்தைல என்று எதுவும் இல்தைலPாம்;
Pார் ஜேவண்டுமானாலும் எத்ததைன முதைற 
ஜேவண்டுமானாலும் எழுதலாமாம்!' என்று 



அவன் எனக்குத் வெதரிPாத எதைதஜேPா ஒன்தைறச் 
வெசால்வது ஜேபால் வெசால்ல, 'அதைதக் 
ஜேகட்கவில்தைலPடா, மண்டு! நீ அந்த எஸ். எஸ். 
எல். ஸி. தைPPாவது காலத்ஜேதாடு எழுதிப் பாஸ் 
பண்ணினால்தாஜேன என்தைனப்ஜேபால ஒரு 
வாத்திPாராகவாவது வந்துத் வெதாதைலPலாம்?’ 
என்று நான் அவன் ஜேமல் எரிந்து விழ, 'நான் ஏன் 
அப்பா வாத்திPாராக ஜேவண்டும்? எனக்குத்தான் 
வீட்டிஜேலஜேP தூக்கம் வருகிறஜேத!' என்று அவன் 
வெசால்ல, எனக்கு வந்த ஆத்திரத்தில் நான் 
என்தைன மறந்து, 'சாப்பிட்டவுடஜேன 
பள்ளிக்கூடத்துக்குப் ஜேபானால் தூக்கம் வராமல் 
ஜேவறு என்னடா வரும்?’ என்று அவன் 
கன்னத்தில் ஒரு தட்டு தட்ட, அதற்காக அவன் 
ஜேகாபித்துக் வெகாண்டு வீட்தைட விட்ஜேட ஓடிப் 
ஜேபாவா னாயினன்.

ஒரு நாள் ஆயிற்று; இரண்டு நாள் ஆயிற்று. 
மூன்றாவது நாள் காதைல வதைர நான் அவதைனத் 
'ஜேதடு, ஜேதடு’ என்று ஜேதடுவதும், தினசரிப் 
பத்திரிதைககதைளக் கண்டால் பரபரப்புடன் 
எடுத்துப் புரட்டிப் பார்ப்பதுமாக இருந்ஜேதன். 
அவனும் கிதைடக்கவில்தைல; அவன் ரயிலின் 



முன்னால் விழுந்தான் என்ஜேறா, லாரியின் 
முன்னால் விழுந்தான் என்ஜேறா நான் பார்த்த 
பத்திரிதைககளில் அவதைனப் பற்றிP வெசய்தியும் 
வரவில்தைல. நான்காவது நான் காதைல; 
‘வெமய்வழித் வெதாண்ட'தைரப் ஜேபால் ஆரஞ்சு 
வண்ணத் ததைலப்பாதைகயுடன் காட்சிPளித்த 
ஒருவன் என்தைனத் ஜேதடி வந்தான். 'நீங்கள்தாஜேன 
பள்ளி வெகாண்டான்?' என்று என்தைனக் 
ஜேகட்டான். ‘அடிஜேPன்தான்!' என்ஜேறன் நான். 
‘இந்தாருங்கள்!’ என்று அவன் என்னிடம் ஒரு 
கடிதத்ததைதக் வெகாடுத்தான். அதில் 
கண்டிருந்ததாவது:

'ஜேபாலீசாருக்கு; என் மரணத்துக்கு நாஜேனா, என் 
தாPாஜேரா காரணமல்ல; எஸ். எஸ். எல். சி 
பரீட்தைசயும் என் அப்பாவும்தான் காரணம். 
ஒழிக, என் அப்பா! ஒழிக, எஸ். எஸ். எல். ஸி. 
பரீட்தைச!

இப்படிக்கு,

கலிPவெபருமாள்.'



இந்தக் கடிதத்தைதப் படித்ததும் 'ஐஜேPா, மகஜேன!' 
என்று நான் அலறிக் வெகாண்ஜேட கீஜேழ சாPப் 
ஜேபாக, ஆரஞ்சு வண்ணத் ததைலப்பாதைகக்காரன் 
அடிஜேPதைனத் தாங்கிப் பிடித்து, 
‘கவதைலப்படாதீர்கள்! உங்கள் மகனுக்கு 
ஒன்றுமில்தைல; வெசளக்கிPமாகஜேவ இருக்கிறார்!' 
என்று அபPம் அளிக்க, 'எங்ஜேக, எங்ஜேக.' என்று 
நான் துடிக்க, 'இங்ஜேக, இங்ஜேக!' என்று அவன் 
என்தைன எங்ஜேகஜேPா அதைழத்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாவானாயினன்.

வழியில், 'நீ Pாரப்பா? எங்ஜேக இருக்கிறாய்? 
அவதைன எங்ஜேக பார்த்தாய்?’ என்று நான் அந்தப் 
பிள்தைளPாண்டாதைன விசாரிக்க, ‘நான் ஒரு புகழ்
வெபற்ற எல். டி.சி. அதாகப் பட்டது, 
‘அஸிஸ்வெடண்ட்' என்று வெசால்லா நின்ற ஜேலாPர்
டிவிஷன் கிளார்க்கு; வெபPர் கனகம். அடுத்த 
வெதருவில் குடியிருக்கிஜேறன். ஜேநற்று மாதைல நான்
ஆபீஸிலிருந்து வீட்டுக்கு ஏரிக் கதைர வழிPாக 
வந்து வெகாண்டிருந்தஜேபாது ஏஜேதா 
‘சலசல'வெவன்று சத்தம் ஜேகட்டது. சுற்று முற்றும் 
பார்த்ஜேதன்; எனக்கு அருகிலிருந்த ஒரு 
மரத்தின்ஜேமல் உங்கள் மகன் உட்கார்ந்து 



'திருதிரு'வெவன்று விழித்துக் வெகாண்டிருந்தார். 
'ஜேபஜேPா, பிசாஜேசா?' என்று நான் அவதைரக் கண்டு
பPப்பட, அவர் என்தைனக் கண்டு பPந்து 
சட்வெடன்று கீஜேழ குதித்தார். குதித்த மனுஷன் 
ஜேநராகத் ததைரக்கு வரவில்தைல; கழுத்தில் 
மாட்டிP கயிற்று வதைளPத்துடன் மரத்திஜேலஜேP 
வெதாங்கினார். 'அடப் பாவஜேம! இவர் தூக்குப் 
ஜேபாட்டுக் வெகாள்ள வந்த மனுஷன் 
ஜேபாலிருக்கிறஜேத?' என்று நான் ஓடிப் ஜேபாய் 
அவர் கழுத்திலிருந்த கயிற்தைறக் கழற்ற, 
‘என்தைன விடு, விடு என்தைன!' என்று அவர் 
குதிக்க, ‘வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள்' என்று நான் 
'அந்தக் கயிற்று வதைளPம் அவருதைடP கழுத்தைத
ஏன் அதுவதைர இறுக்காமல் இருந்தது?’ என்று 
கவனிக்க, அதிலிருந்த முடி சுருக்கு 
முடிPாவிட்டதால் வெகட்டி முடிPாயிருக்கஜேவ, 
‘என்ன ஆளய்Pா, நீர்! சுருக்கு முடிகூடப் ஜேபாடத் 
வெதரிPாமலா தூக்குப் ஜேபாட்டுக் 
வெகாள்ள வந்துவிட்டீர்?’ என்று நான் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட அந்த முடிதைP அவிழ்த்து, 
அதற்குப் பதிலாக மரத்திலிருந்து கீஜேழ 
குதித்ததும் கழுத்தைத ஒஜேர இறுக்காக 



இறுக்கக்கூடிP 'ஏ ஒன்’ சுருக்கு முடிPாகப் 
ஜேபாட்டு, 'ஏஜேதா என்னாலான உதவி; 
இந்தாருங்கள்!’ என்று அவரிடம் வெகாடுக்க, 
வெகாஞ்ச ஜேநரத்துக்கு முன்னால் ‘என்தைன விடு, 
விடு என்தைன!' என்று குதித்தவர் இப்ஜேபாது 
அதைதப் பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு, 'எதற்கு?' என்று 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட என்தைனப் பார்த்து ‘விழி, 
விழி' என்று விழிக்க, 'தூக்குப் ஜேபாட்டுக் 
வெகாள்ள!' என்று நான் விளக்க, ‘ஊஹும், 
உன்தைனப் பார்த்த பிறகு எனக்குத் தூக்குப் 
ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளஜேவ ஜேதான்றவில்தைல!' என்று 
அவர் இளிக்க, ‘ஏன்?' என்று நான் பின்னும் 
ஜேகட்க, ‘வாழ ஆதைச வந்துவிட்டது எனக்கு!' 
என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவர் தம் சட்தைடப் 
தைபயிலிருந்த ஒரு கடிதத்தைத எடுத்துக் 
கிழித்வெதறிPப் ஜேபாவாராயினர். சட்வெடன்று 
பாய்ந்து நான் அதைதத் தடுத்து, அந்தக் கடிதத்தைத 
அவரிடமிருந்து பிடுங்கி என்னவெவன்று பார்க்க, 
'ஐஜேPா, அதைதப் ஜேபாலீசாரிடம் 
வெகாடுத்துவிடாஜேத! அவர்கள் என்தைனக் 
வெகாண்டு ஜேபாய்க் குற்றவாளிக் கூண்டில் நிறுத்தி
விடுவார்கள்!’ என்று அவர் கத்த, 



'இல்தைலயில்தைல; திருமகதைனக் காணாமல் 
வெதருத் வெதருவாய்ச் சுற்றிக் வெகாண்டிருக்கும் 
உங்கள் அப்பாவிடம்தான் இதைத நான் 
காட்டப்ஜேபாகிஜேறன்!' என்று நான் அந்தக் 
கடிதத்தைத எடுத்துக்வெகாண்டு இங்ஜேக வந்ஜேதன்!' 
என்று அவன் வெசால்ல, 'தக்க சமPத்தில் வந்து 
என் மகதைனத் தடுத்தாட் வெகாண்டஉனக்கு நான் 
என்ன தைகம்மாறு வெசய்Pப் ஜேபாகிஜேறன்?' என்று 
நான் அவதைன அப்படிஜேP தழுவிக்வெகாள்ளப் 
ஜேபாக, அவன் சட்வெடன்று விலகி, ‘வெசான்னஜேத 
ஜேபாதும், வெசான்னஜேத ஜேபாதும்' என்று அவசர 
அவசரமாக அருகிலிருந்த ஒரு சிறு வீட்டுக்குள் 
நுதைழவானாயினன்.

அவதைனத் வெதாடர்ந்து உள்ஜேள நுதைழந்த நான், 
'எங்ஜேக இருக்கிறான் என் மகன், எங்ஜேக 
இருக்கிறான் என் மகன்?' என்று ஆவஜேல 
உருவாய் அவதைனத் ஜேதட, 'இஜேதா இருக்கிறார் 
உங்கள் மகன், இஜேதா இருக்கிறார் உங்கள் மகன்!'
என்று அவன் அன்ஜேப உருவாய் 
அடுக்கதைளதைPக் காட்ட, அங்ஜேக பாவி மகன் 
கரண்டியும் தைகயுமாக உட்கார்ந்து, சதைமPல் 
வெசய்து வெகாண்டிருப்பானாயினன்.



‘ஏண்டா, பாவி! கதைடசியில் இந்த ஜேவதைலக்கா 
வந்து விட்டாய்?' என்று நான் அவதைன 
வயிவெறரிந்து ஜேகட்க, ‘என்ன குதைறச்சல் அப்பா, 
இந்த ஜேவதைலக்கு? வாத்திPார் ஜேவதைலதைPவிட 
இது நல்ல ஜேவதைலPாச்ஜேச!' என்று அவன் மனம் 
குளிர்ந்து வெசால்ல, 'ஆமாண்டா, வரும்படிகூட 
இப்வெபாவெதல்லாம் வாத்திPாதைரவிட 
சதைமPற்காரனுக்குத்தான் அதிகமாயிருக்கிறது!’ 
என்று நானும் வெசால்லிவிட்டு, ‘வாடா, 
ஜேபாஜேவாம்!' என்ஜேறன். 'எங்ஜேக?’ என்றான்; 
‘வீட்டுக்கு!' என்ஜேறன். 'எதற்கு?' என்றான்; 'இது 
என்ன ஜேகள்வி? உனக்கு ஒரு 
கலிPாணத்தைதPாவது பண்ணி தைவத்து, நான் 
என்னுதைடP கடதைனத் தீர்த்துக்வெகாள்கிஜேறன், 
வாடா!’ என்று நான் அவதைன அதைழக்க, 'சரி, 
வெபண்தைணப் பாருங்கள்; வருகிஜேறன்!' என்று 
அவன் வெசால்ல, ‘அதுவதைர?' என்று நான் 
ஒன்றும் புரிPாமல் ஜேகட்க, 'இவருக்கு உதவிPாக
நான் இங்ஜேக இருக்கப் ஜேபாகிஜேறன், அப்பா!’ 
என்று அவன் தன்னுடன் இருந்த 'வெமய்வழித் 
வெதாண்ட'தைர எனக்குக் காட்ட, ‘ஏன், இவருக்கு 
உதவிPாக இங்ஜேக ஜேவறு Pாரும் இல்தைலPா?' 



என்று நான் ஜேகட்க, ஆபீசிலிருந்து சீக்கிரமாக 
வீட்டுக்கு வந்தால், ‘ஏன் சீக்கிரமாக வந்தாய்?' 
என்று ஜேகட்கவும், ஜேநரம் கழித்து வந்தால், ‘ஏன் 
ஜேநரம் கழித்து வந்தாய்?' என்று ஜேகட்கவும் ஒஜேர 
ஒரு பாட்டி இவருக்குத் துதைணPாக இங்ஜேக 
இருந்தாளாம். 'அவளுதைடP வெதாண 
வெதாணப்பிலிருந்து தப்ப என்னடா வழி?' என்று 
இவர் ஜேPாசித்துக் வெகாண்டிருக்குங்காதைலயில் 
அவள், ‘நான் கண்தைண மூடுவதற்குள் காசி, 
ராஜேமஸ்வரத்துக்குப் ஜேபாக ஜேவண்டும்' என்று 
வெசால்ல, 'அதுதான் சரிPான சந்தர்ப்பம்!' என்று 
இவர் அவதைளச் சந்ஜேதாஷமாக ஒரு 'டூரிஸ்ட் 
பஸ்'ஸில் ஏற்றிவிட, 'அங்ஜேகஜேP கண்தைண மூடி 
விட்டால் இன்னும் விஜேசஷம்!’ என்று அவளும் 
சந்ஜேதாஷமாகச் வெசால்லிவிட்டுப் 
ஜேபாய்விட்டாளாம்!' என்று அவன் வெசால்ல, 
'அப்படிPானால் இவதைரயும் ஜேவண்டுமானால் 
அதைழத்துக்வெகாண்டு நீ நம் வீட்டு மாடிPதைறக்கு 
வந்துவிடு; இவர் இங்ஜேக வெகாடுக்கும் 
வாடதைகதைP அங்ஜேகயும் வெகாடுத்தால் ஜேபாதும்!' 
என்று நான் வெசால்ல, 'சரி' என்று இருவரும் 



எங்கள் வீட்டு மாடிPதைறக்ஜேக வந்து 
ஜேசருவாராயினர்.

‘இதற்கு ஜேமல் அவதைனத் தனிPாக விட்டு 
தைவக்கக் கூடாது!’ என்று நான் அவனுக்குத் 
தினம் ஒரு வெபண்ணாய்ப் பார்க்க, நான் பார்த்த 
பின் வெபண் வீட்டாரும் வந்து அவதைனப் பார்க்க, 
எங்கள் வீட்டில் ‘கலிPாணக்கதைள’ 
கட்டுவதாயிற்று.

கட்டி என்ன பிரஜேPாசனம்? இதுவதைர ஒரு 
வெபண்ணும் அவனுக்குக் குதிரவில்தைல; 
அப்படிஜேP குதிர்ந்தாலும் கதைடசி நிமிடத்தில் 
எதைதPாவது வெசால்லி வெவட்டிக் வெகாண்டு 
ஜேபாய்விடுகிறார்கள். 'இதற்கு என்ன 
விஜேமாசனம்?' என்று நான் ஜேPாசித்துக் 
வெகாண்டிருக்தைகயில் உங்கள் நிதைனவு 
அடிஜேPனுக்கு வந்தது; ஒஜேடாடி வந்ஜேதன்!’ 
என்று பள்ளி வெகாண்டான் பள்ளி வெகாள்ளாமல் 
தன் கதைததைP வெசால்லி முடிப்பாராயினர்.

எல்லாவற்தைறயும் வெபாறுதைமயுடனும், தமக்ஜேக 
உரிP புன்னதைகயுடனும் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர், ‘வாருங்கள், 



ஜேபாஜேவாம்!' என்று வாத்திPாதைர அதைழக்க, 
'எங்ஜேக?’ என்று வாத்திPாராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, 
'உங்கள் வீட்டுக்குத்தான்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அங்ஜேக என்ன 
இருக்கிறது?’ என்று வாத்திPார் பின்னும் ஜேகட்க, 
'அங்ஜேகதான் விஜேமாசனம் இருக்கிறது ஐPா, 
அங்ஜேகதான் விஜேமாசனம் இருக்கிறது!' 
என்று விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் பின்னும் 
வெசால்லி அவதைர முன்னால் தள்ளி 
விட்டுவிட்டுப் பின்னால் வெசல்வாராயினர்.

பள்ளிவெகாண்டான் வீட்தைட அதைடந்ததும், 
'எங்ஜேக இருக்கிறது அந்த மாடிPதைற?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘இஜேதா இருக்கிறது 
அந்த மாடிPதைற!’ என்று அவர் 
விக்கிரமாதித்ததைர அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் 
அந்த அதைறதைPக் காட்ட, ‘அம்மா கனகம், 
அம்மா கனகம்' என்று அந்த அதைறக்கு 
வெவளியிஜேலஜேP நின்றபடி விக்கிரமாதித்தர் குரல் 
வெகாடுக்க, ‘Pார் ஐPா அது, என்தைன ‘அம்மா’ 
என்று அதைழப்பது?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட 
அந்த 'வெமய் வழித் வெதாண்டர்' தன் 'ஆரஞ்சு 
வண்ணத் ததைலப்பாதைக'தைP ஒரு தைகPால் 



அழுத்திப் பிடித்துக் வெகாண்ஜேட வெவளிஜேP வர, 
‘நான்தான் அம்மா, விக்கிரமாதித்தன்! என்தைனத் 
வெதரிPாதா, உனக்கு?' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட விக்கிரமாதித்தர் அந்தத் 
வெதாண்டரின் ததைலப்பாதைகதைPத் தம் தைகPால் 
எடுக்க, அதிலிருந்து விடுபட்ட பின்னல் 
சாட்தைடஜேபால் நீண்டு வெதாண்டரின் முழங்கால் 
வதைர வெதாங்க, ‘இப்படி ஒரு வெபண்தைணத் 
தனக்குப் பக்கத்தில் தைவத்துக்வெகாண்டு எந்தப் 
பிள்தைளPாண்டானாவது இன்வெனாரு 
வெபண்தைண ஏவெறடுத்துப் பார்ப்பானா? அதிலும் 
‘உன்தைனப் பார்த்த பின் எனக்குத் தூக்குப் 
ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளத் ஜேதான்றவில்தைல; வாழ 
ஆதைச வந்துவிட்டது!’ என்று வெசால்லிவிட்டு?' 
என்பதாகத்தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் பள்ளி 
வெகாண்டாதைனப் பார்த்துக் ஜேகட்க, 
‘பார்க்கமாட்டான்; ‘சூடிக் வெகாடுத்த 
சுடர்க்வெகாடி' ஜேபால் இருக்கும் இவதைளப் 
பார்த்துவிட்டு இன்வெனாரு வெபண்தைண எவனும் 
பார்க்க மாட்டான்!’ என்று அவர் வெசால்லிவிட்டு,
‘இப்வெபாழுதுதான் எனக்குத் வெதரிகிறது, இவன் 
ஏன் கரண்டிதைPக் தைகயில் பிடித்தான் என்று! 



இவள் ஆபீஸுக்குப் ஜேபாய் விட்டால் 
அடுப்பங்கதைரதைPக் கவனிக்க ஆள் 
ஜேவண்டுஜேமா, இல்தைலஜேPா? அந்தப் பணிதைP 
இவன் இப்ஜேபாஜேத தன் சிரஜேமற் 
வெகாண்டுவிட்டான் ஜேபாலிருக்கிறது!’ 
என்பதாகத் தாஜேன அவர் ஜேமலும் வெசால்லி 
விPக்க, ‘தம்பி, கலிPவெபருமாஜேன! இந்த 
விஷPத்தைத ஏண்டா நீ உன் அப்பாவிடம் 
முன்னாஜேலஜேP வெசால்லியிருக்கக் கூடாது?’ 
என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'நான் ஒரு 'ாதி, 
இவள் ஒரு 'ாதி! அதனால்தான் இவர் என்ன 
வெசால்வாஜேரா, என்னஜேவா என்று பPந்து 
வெசால்லவில்தைல!' என்று அவன் பPப்படாமல் 
வெசால்ல, விக்கிரமாதித்தர் பள்ளிவெகாண்டான் 
பக்கம் திரும்பி 'அதற்காக நீங்கள் 
ஜேPாசிக்காதீர்கள்; இது கலப்பு யுகம்; 'கலப்பு 
உரம், கலப்பு விதைத’ என்பதுஜேபால் 'கலப்புக் 
கலிPாண'மும் வந்துவிட்டது. அதனால் 'ாதி 
ஜேபாகிறஜேதா இல்தைலஜேPா, நாள் நட்சத்திரம் 
பார்த்தாலும் பார்க்கவில்தைல என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்டு, நீங்கள் சீக்கிரஜேம இவர்களுதைடP 
கலிPாணத்தைத 'உனக்கு நான் சாட்சி, எனக்கு நீ 



சாட்சி!' என்ற முதைறயில் ‘சீர்திருத்தக் 
கலிPாண'மாக நடத்தி முடித்துவிடுங்கள்; 
கட்டாPம் தங்கப் பதக்கம் கிதைடக்கும்!' என்று 
வெசால்ல, 'அதைதவிட இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு 
ஜேவதைல கிதைடக்காதா?’ என்று அவர் வெபருமூச்சு 
விட, ‘இவளுக்கு ஜேவதைல இருக்கும்ஜேபாது 
எனக்கு ஏன் அப்பா ஜேவதைல? இருக்கஜேவ 
இருக்கிறது அடுப்பு!' என்று கலிPவெபருமாள் 
அக்கணஜேம அந்த இடத்தைத விட்டுச் வெசன்று 
அதைணந்து ஜேபான அடுப்தைப ‘ஊது, ஊது’ என்று 
ஊதுவானாயினன்.”

ஆறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான ஜேமாகனா 
இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; ஏழாவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான எழிலரசி வெசால்லும் 
கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, 
“ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் 
எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று 
ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு. 
என்றவாறு.......



7 . ஏழாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

எழிலரசி வெசான்ன 'ஜிம்கானா
ஜில்' கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! எப்ஜேபாதும் 
கலகலப்பாயிருக்கும் பாதாளசாமி ஒரு நாள் 
வாடிP முகத்துடன் ‘உம்'வெமன்று 
உட்கார்ந்திருக்க, ‘ஏன் ஒரு 
மாதிரிPாயிருக்கிறாய்? ஊரிலிருக்கும் உன் 
மதைனவிதைP நிதைனத்துக் வெகாண்டு விட்டாPா, 
என்ன?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'அவெதல்லாம் 
ஒன்றுமில்தைல; பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு 
இருந்ததுஜேபால் எனக்கும் ஒரு சகுனி மாமா 
உண்டு. அவருதைடP வாPாடிப் வெபண்தைண நான்
கலிPாணம் வெசய்து வெகாள்ளவில்தைல 
என்பதற்காக அவருக்கு என்ஜேமல் ஜேகாபம். அவர்



இப்ஜேபாது வெசன்தைனக்கு வந்திருக்கிறாராம்; என் 
மதைனவி எழுதியிருக்கிறாள். அந்தக் குடிவெகடுத்த
மனுஷன் நான் அங்ஜேக ஜேபாவதற்குள் என் 
குடிதைP என்ன வெசய்வாஜேரா, என்னஜேவா என்று 
எனக்கு ஒஜேர கவதைலPாயிருக்கிறது! என்று 
அவன் வெசால்ல, 'கவதைலப் படாஜேத, நாதைளக்ஜேக 
நாம் வெசன்தைனக்குப் ஜேபாய்விடுஜேவாம்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவனுக்குச் சமாதானம் 
வெசால்ல, அது காதைல, 'நல்ல ஜேவதைள! எங்கள் 
நாடகத்தைத இன்ஜேற அரங்ஜேகற்றிஜேனாஜேம, 
அதைதச் வெசால்லுங்கள்!’ என்று 
வெசப்பிக்வெகாண்ஜேட சாட்சாத் சகுனி 
மாமதைவப்ஜேபால் காட்சிPளித்த ஒருவர் அங்ஜேக 
வர, அவதைரப் பார்த்த பாதாளசாமி அப்படிஜேP 
அசந்து ஜேபாய் நிற்க, வந்தவர் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்ததைர வணங்கி, 'உங்கதைள எனக்குத்
வெதரியும்; என்தைனத்தான் உங்களுக்குத் 
வெதரிPாது!’ என்று ஏஜேதா வெசால்ல ஆரம்பிக்க, 
‘ஏன் வெதரிPாது, நன்றாய்த் வெதரிகிறஜேத! 
நீங்கள்தாஜேன சாட்சாத் சகுனி மாமா?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
ஜேகட்க, 'ஆமாம்; ஆனால் இதுவதைர நான் 



PாருதைடP குடிதைPயும் வெகடுத்தது கிதைடPாது!’ 
என்று வந்தவரும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
வெசால்லிவிட்டு, 'இந்த அநிPாPத்தைதக் 
ஜேகளுங்கள்; இவ்வூர் நாடக சதைபவெPான்றின் 
காரிPதரிசி நான். எங்களுதைடP முதல் 
நாடகமாகப் 'பாஞ்சாலி சபத'த்தைத இன்று 
நாங்கள் அரங்ஜேகற்றியிருக்கிஜேறாம். அதில் 
எனக்குச் சகுனி ஜேவடம். கதைதப்படி நான் 
துரிஜேPாதனனுக்குப் பக்கத்தில்தான் 
இருக்கிஜேறன். இருந்து என்ன வெசய்P? தருமர் 
ஜேவடம் தாங்கியிருக்கும் சதைபத் ததைலவர் 
எங்கஜேளாடு சூதாடித் திவெரளபதிதைPத் ஜேதாற்க 
மாட்ஜேடன் என்கிறார்; அப்படிஜேP ஆடினாலும் 
அவர் எங்கதைள வெவன்று விடுகிறார். இதனால் 
அங்ஜேக ஏகப்பட்ட சிக்கல்! ஒரு பக்கம் 
துச்சாதனன் ஜேவடம் தரித்த துதைணத் ததைலவர் 
வெவறி பிடித்தவர் ஜேபால் மீதைசதைP உருவி 
விட்டுக்வெகாண்டு நின்று, 'தருமர் சூதாட்டத்தில் 
திவெரளபதிதைPப் பந்தPமாக தைவத்துத் 
ஜேதாற்கத்தான் ஜேவண்டும்; அவள் துகிதைல நான் 
உரிPத்தான் ஜேவண்டும்!' என்று துடிPாய்த் 
துடிக்கிறார்; இன்வெனாரு பக்கம் கிருஷ்ணன் 



ஜேவடம் தரித்த துதைணக் காரிPதரிசி மந்தகாசச் 
சிரிப்புடன் நின்று, 'உரிந்தால் உரிந்து வெகாள்; 
அவள் மானத்தைத நான் காக்கப் ஜேபாவதில்தைல!' 
என்று அமுத்தலாகச் வெசால்கிறார். திவெரளபதி 
ஜேவடம் தாங்கிP நடிதைகஜேPா, அவர்கள் 
மூவதைரயும் ஜேவடிக்தைக பார்த்தபடி 
முகவாய்க்கட்தைடயில் தைக தைவத்துக்வெகாண்டு 
உட்கார்ந்திருக்கிறாள். எனக்கு என்ன 
வெசய்வவெதன்ஜேற வெதரிPவில்தைல; 
‘இதைடஜேவதைளத் திதைர'தைP இழுத்து விட்டு 
விட்டு, இங்ஜேக ஓஜேடாடி வந்ஜேதன்!' என்று தம் 
அவல நிதைலதைP அழமாட்டாக் குதைறPாகச் 
வெசால்லி அழ, 'அப்படிPானால் நீங்கள் நி'ச் 
சகுனி இல்தைலPா?' என்று பாதாளசாமி 
வாவெPல்லாம் பல்லாய்க் ஜேகட்க, 'நி'ச் 
சகுனிPாயிருந்தால் தான் அவர்கள் 
எல்ஜேலாருதைடP குடிகதைளயும் நான் 
எப்வெபாழுஜேதா வெகடுத்திருப்ஜேபஜேன!' என்று 
'வெபாய்ச்சகுனி' தைகதைPச் பிதைசP, 'சரி, வாரும் 
ஜேபாஜேவாம்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 'சகுனி'தைP 
முன்னால் நடக்க விட்டுவிட்டு, அவருக்குப் 
பின்னால் தாம் நடப்பாராயினர்.



அங்ஜேக ஜேபானதும் திவெரளபதி ஜேவடம் 
தரித்திருந்த நடிதைகதைPச் சந்தித்து, ‘உங்கள் 
வெபPர் என்ன, அம்மா?' என்று அவர் விசாரிக்க, 
'ஜிம்கானா ஜில்லு’ என்று அவள் சற்ஜேற வெநளிந்து
வெசால்ல, 'வெபPதைரக் ஜேகட்கும்ஜேபாஜேத என் 
உடம்வெபல்லாம் குளிருகிறஜேத!' என்று 
தம்தைமPறிPாமல் குலுங்கிP தம் உடம்தைப 
அவர் தாஜேம 'ஒரு பிடி' பிடித்து விட்டுக் வெகாள்ள, 
அவள் ஓர் 'ஐஸ் கிரீம்' சிரிப்புச் சிரித்து, ‘என் 
வெபPர் லலிதகலாதான், ஸார்! நான் ஒரு 
சினிமாவிஜேல ‘ஜிம்கானா ஜில்லு, நான் 
வெரளண்டானா லல்லு!' என்று ‘காவெமடி ஸாங்க்' 
ஒன்று 'ஸாங்கி'ஜேனன்; அது ஒஜேர ‘பாப்புரல’ராப் 
ஜேபாச்சு. அதிலிருந்து என் வெபPர் 'ஜிம்கானா ஜில்'
என்று ஆகிவிட்டது, ஸார்!' என்று வெசால்ல, 
'ஓஜேஹா, அப்படிPா? தருமர் ஜேவடம் 
தாங்கியிருக்கும் ததைலவர் ஏன் அம்மா, 
உங்கதைளச் சூதாட்டத்தில் பந்தPமாக தைவத்துத் 
ஜேதாற்கமாட்ஜேடன் என்கிறார்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 'அவருக்கு 
என்ஜேமஜேல லவ் ஸார்!’ என்று அவள் பின்னும் 
வெகாஞ்சம் வெவட்கத்துடன் வெசால்லி, 'வெநளி, 



வெநளி' என்று வெநளிP, 'என்னது, என்னது?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் திதைகக்க, 'அதைதத் தமிழிஜேல 
வெசான்னா எனக்கு இன்னும் 
வெவட்கமாயிருக்கும், ஸார்! அவருக்கு என்ஜேமஜேல
லவ்வு!' என்று அவள் மீண்டும் ஒருமுதைற அதைத 
இங்கிலீஷிஜேலஜேP வெசால்லிவிட்டு, வாய்க்குள் 
சட்வெடன்று ஆள்காட்டி விரதைல எடுத்து 
தைவத்துக்வெகாண்டு அப்படியும் இப்படியுமாக 
'ஆடு, ஆடு’ என்று ஆடுவாளாயினள்.

‘சரி, தருமருக்குத்தான் உங்கள் ஜேமஜேல லவ்; 
துச்சாதனனுக்கு?'

‘அவருக்கும் என்ஜேமஜேல லவ்தான், ஸார்! ஆனால்
அவதைர நான் லவ் பண்ணவில்தைல!'

‘ஏன்?'

‘அவதைரப் பார்த்தாஜேல எனக்குப் 
பPமாயிருக்கிறது, ஸார்!'

'ஓஜேஹா! கிருஷ்ணன்?'



‘அவர் என்னஜேவா பார்ப்பதற்கு நன்றாய்த்தான் 
இருக்கிறார். ஆனால் ஒரு வெபண் எத்ததைன 
ஜேபதைர லவ் பண்ண முடியும், ஸார்?'

'அது எனக்குத் வெதரிPாது, அம்மா! சாட்சாத் 
திவெரளபதி ஐந்து ஜேபதைர லவ் பண்ணதாகச் 
வெசால்கிறார்கள்!' என்ற விக்கிரமாதித்தர், ‘அந்தக் 
கஷ்டம் உனக்கு ஜேவண்டாம்' என்று அவள் 
காஜேதாடு காதாக ஏஜேதா வெசால்லி விட்டு, 'எங்ஜேக 
சகுனி?’ என்று திரும்ப, 'இஜேதா இருக்கிஜேறன்!' 
என்று சகுனி அவருக்கு முன்னால் வந்து 
நிற்பாராயினர்.

‘வெகாண்டு வாருங்கள், அந்த மூன்று 
காதலர்கதைள!’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 'இஜேதா 
வெகாண்டு வந்து விட்ஜேடன்!' என்று அவர்கள் 
மூவதைரயும் அக்கணஜேம வெகாண்டு வந்து அங்ஜேக 
நிறுத்தினார் சகுனி.

‘அந்த நாளில் எப்படிஜேPா, இந்த நாளில் ஒரு 
வெபண் ஒருவதைரத்தான் காதலிக்க முடியும்; 
ஒருவதைரத்தான் கலிPாணமும் வெசய்துவெகாள்ள 
முடியும். ஆகஜேவ, நீங்கள் ஒன்று வெசய்யுங்கள். 
முதலில் இந்த நாடகத்தைத எந்தவிதமான 



சிக்கலும் இன்றி அரங்ஜேகற்றி முடிக்க உதவுங்கள்.
அதற்குப் பின் உங்கள் மூவரின் வெபPர்கதைளயும் 
மூன்று சீட்டுக்களில் குறித்துக் குலுக்கிப் 
ஜேபாட்டு, அவற்றில் ஒன்தைற எடுத்துப் 
பார்ப்ஜேபாம். அதில் Pார் வெபPர் வருகிறஜேதா, 
அந்தப் வெபPதைர உதைடPவருக்கு ஜிம்கானா ஜில் 
மாதைல சூட்டட்டும். என்ன வெசால்கிறீர்கள்?’ 
என்று அந்த மூவதைரயும் ஜேநாக்கி 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘அதுதான் சரி, அதுதான் 
சரி!' என்று அவர்கள் அதைத ஆஜேமாதிக்க, 
அதன்படிஜேP நாடகம் அன்று எந்தவிதமான 
விக்கினமும் இல்லாமல் அரங்ஜேகறி முடிந்தது 
காண்க..... காண்க...... காண்க.....

அதற்குப்பின் வெசான்னது வெசான்னபடி 
விக்கிரமாதித்தர் சீட்டு குலுக்கிப் ஜேபாட்டுப் 
பார்க்க, அதில் தருமர் வெபPர் வர, ஜிம்கானா ஜில்
அவருக்கு ஜில்வெலன்று மாதைல சூட்டி மகிழ, 
மற்ற இருவரும் ஒருவர் முகத்தைத ஒருவர் 
பார்த்து விழித்துக்வெகாண்ஜேட அந்த இடத்தைத 
விட்டு வெவளிஜேPறுவாராயினர்.



அவர்கள் ததைல மதைறந்ததும், ‘நல்ல ஜேவதைள, 
தருமர் வெபPர் வந்ததால் இவள் பிதைழத்தாள்; 
ஜேவறு PாருதைடP வெபPராவது வந்திருந்தால் 
இவள் என்ன வெசய்திருப்பாள்?' என்று சகுனி ஒரு 
'வெடகாமீட்டர்' அளவுக்குப் வெபருமூச்சு விட, 
'அது எப்படி வரும்? மூன்று சீட்டுக்களிலும் நான்
தருமரின் வெபPதைரத்தாஜேன 
எழுதிதைவத்திருந்ஜேதன்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 'அப்படிPா ஜேசதி? 
அதைத முன்கூட்டிஜேP இவளுக்கு ரகசிPமாகச் 
வெசால்லி தைவத்துத்தான் இவதைள நீங்கள் அதற்கு 
இணங்க தைவத்தீர்களா?’ என்று சகுனி ஜேகட்க, 
'ஜேவறு வழி? இல்லாவிட்டால் உங்கள் நாடகம் 
அரங்ஜேகறி யிருக்காஜேத!' என்று வெசால்லிவிட்டு, 
விக்கிரமாதித்தர் அவரிடமிருந்து விதைட 
வெபற்றுக்வெகாள்வாராயினர்."

ஏழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான எழிலரசி 
இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; எட்டாவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் வெசளந்தரா வெசால்லும் கதைததைPக்
ஜேகளுங்கள்!" என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம் 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 



ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு.....



8. எட்டாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

வெசளந்தரா வெசான்ன
கார்ஜேமாகினியின் கதைத

"ஜேகளாய் ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் காதைல 
கடற்கதைரச் சாதைல வழிPாக எங்கள் 
விக்கிரமாதித்தர் தம்முதைடP காரில் தன்னந் 
தனிPாக வந்துவெகாண்டிருந்தகாதைல, கன்னி 
ஒருத்தி ஓஜேடாடியும் வந்து காதைர நிறுத்தச் 
வெசால்ல, அவர் நிறுத்தி, ‘என்ன ஜேவணும், 
உங்களுக்கு?' என்று விசாரிக்க, ‘ஒன்றுமில்தைல; 
இன்று காதைல பத்து மணிக்குப் பாரி அண்டு 
கம்வெபனியில் எனக்கு ஓர் இன்டர்வியூ, மணி 
இப்ஜேபாஜேத ஒன்பஜேத முக்கால் ஆகிவிட்டது. 
பஸ் இந்த வெ'ன்மத்தில் கிதைடக்குவெமன்று 
ஜேதான்றவில்தைல; தPவுவெசய்து உங்கள் காரில் 
என்தைனக் வெகாஞ்சம் ஏற்றிக்வெகாண்டு ஜேபாய் 
அங்ஜேக விட்டுவிடுகிறீர்களா?’ என்று அவள் 



வினPத்துடன் ஜேவண்டிக்வெகாள்ள, 
‘அதற்வெகன்ன, ஏறிக்வெகாள்ளுங்கள்!' என்று அவர்
அவதைள ஏற்றிக்வெகாண்டு பாரி கம்வெபனிதைP 
ஜேநாக்கி விதைரவாராயினர்.

காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் விக்கிரமாதித்ததைர ஏற 
இறங்கப் பார்த்த அந்தப் வெபண்மணி, ‘நான் 
நிதைனக்கிஜேறன், நீங்கள்தான் அந்தப் புகழ் வெபற்ற
விக்கிரமாதித்தராக இருக்க ஜேவண்டுவெமன்று? 
என்னுதைடP ஊகம் சரிதானா?' என்று தன் 
‘மிPாவ், மிPாவ்' குரலில் அவதைர ஆங்கிலத்தில் 
ஜேகட்க, ‘சரிதான்!' என்று அவரும் 
ஆங்கிலத்திஜேலஜேP பதில் வெசால்லி 
தைவப்பாராயினர்.

அதைதக் ஜேகட்ட அந்தக் கவர்ச்சிக் கன்னி சற்ஜேற 
வெவட்கத்துடன் அவதைரச் சற்ஜேற வெநருங்கி, 
'உங்களுக்குத் வெதரிPாது; உங்கதைள அறிPாமஜேல 
உங்கதைளக் காதலிக்கும் ஆயிரமாயிரம் 
வெபண்களிஜேல நானும் ஒருத்தி!' என்று 'களுக்’ 
வெகன்று சிரிக்க, ‘இருக்கலாம்!’ என்று அவர் 
வெகாஞ்சம் பீதியுடஜேன அவளிடமிருந்து 
விலகிக்வெகாள்வாராயினர்.



அதைதக் கவனிக்காதவள்ஜேபால் அவள் அவதைர 
ஜேமலும் வெகாஞ்சம் வெநருங்கி, 'என்ன 
இருக்கலாம்?’ என்று ஜேகட்க, ‘என்தைன 
அறிPாமஜேல என்தைனக் காதலிக்கும் 
ஆயிரமாயிரம் வெபண்களிஜேல நீங்களும் 
ஒருவராக இருக்கலாம்!’ என்று அவர் அவள் 
வெசான்னதைதஜேP திருப்பிச் வெசால்ல, 'ஒருவர் 
என்ன ஒருவர்! 'ஒருத்தி' என்று வெசான்னால் 
மரிPாதைதக் குதைறவாகப் ஜேபாய்விடுமா, என்ன? 
அந்த மரிPாதைததைP நான் உங்களிடமிருந்து 
எதிர்பார்க்கவும் இல்தைல; ஏற்கத் தPாராகவும் 
இல்தைல' என்று அவள் அடித்துக் வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட அவருதைடPத் ஜேதாளின்ஜேமல் 
தைகதைPப் ஜேபாடுவாளாயினள்!

விஷPம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் விபரீதமாகப் 
ஜேபாய்க் வெகாண்டிருப்பதைதக் கண்ட 
விக்கிரமாதித்தர், ‘அம்மா! நான் சாட்சாத் 
விக்கிரமாதித்தன் அல்ல; சாதாரண 
விக்கிரமாதித்தன். அவன் ஐம்பத்தாறு 
ஜேதசங்களுக்கு அதிபதிPாயிருந்தான்! நாஜேனா 
ஒரு ஜேதசத்துக்குக்கூட அதிபதிPாயில்தைல. 
ஜேகட்டதைதவெPல்லாம் வெகாடுக்க காளி மாதாவும், 



நிதைனத்ததைதவெPல்லாம் வெசய்து முடிக்க 
ஜேவதாளமும் அவனுக்குத் துதைணPாக 
இருந்தார்கள்; எனக்ஜேகா அப்படிPாரும் 
இல்தைல. ஜேதவஜேலாகம் அவனுக்குப் பக்கத்து 
வீடுஜேபால் இருந்தது. விரும்பும் ஜேபாவெதல்லாம் 
அவன் அங்ஜேக உயிருடஜேனஜேP ஜேபானான்; 
ஜேவண்டும் வரத்தைத வாங்கிக்வெகாண்டு 
உயிருடஜேனஜேP திரும்பி வந்தான். எனக்ஜேகா அது
எட்டாத தூரம்; இறந்தபிறகாவது நான் அங்ஜேக 
ஜேபாய்ச் ஜேசருஜேவனா என்பதும் சந்ஜேதகம். 
அவன் கூடு விட்டுக் கூடு பாய்ந்தான்; நாஜேனா 
இன்னும் வீடு விட்டு வீடுகூடப் பாPவில்தைல. 
ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல; நூற்வெறட்டு 
மதைனவிமாதைர தைவத்துக்வெகாண்டு அவன் 
எப்படிஜேPா சமாளித்தான். என்னாஜேலா 
எனக்குள்ள ஒஜேர ஒரு மதைனவிதைP 
தைவத்துக்வெகாண்டுகூடச் சமாளிக்க 
முடிPவில்தைல. இந்த நிதைலயில் நீங்கள் 
என்தைனக் காதலித்து என்ன பிரஜேPாசனம்? 
ஆதைள விடுங்கள் அம்மா, ஆதைள விடுங்கள்!' 
என்று அவள் தம் ஜேதாளின்ஜேமல் தைவத்த தைகதைP 
அவர் எடுத்து அவளுதைடP மடியின்ஜேமல் விட, 



'நூற்வெறட்டு மதைனவிமார் அரண்மதைனயில் 
இருந்தும் தம்தைம விரும்பும் 
வெபண்கதைளவெPல்லாம் அந்த விக்கிரமாதித்தர் 
காதலித்தாஜேர, அஜேத மாதிரி நீங்களும் ஏன் 
காதலிக்கக் கூடாது?’ என்று அவள் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'காதலிக்கலாம் 
அம்மா, காதலிக்கலாம். அந்த விக்கிரமாதித்தன் 
காதலித்த வெபண்கதைளத் தானமாகப் 
வெபற்றுக்வெகாள்ள அந்தக் காலத்தில் 
எத்ததைனஜேPா ஜேபர் காத்துக்வெகாண்டிருந்தார்கள். 
இந்தக் காலத்தில் நான் காதலித்த வெபண்கதைள 
Pாருக்காவது தானமாகக் வெகாடுக்கப் ஜேபானால் 
அவர்கள் என்தைன உதைதக்கவல்லவா 
வருவார்கள்? அதைத என் உடம்பு தாங்காஜேத!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் பரிதாபமாகச் வெசால்ல, 
‘கவதைலப்படாதீர்கள்; என்னால் உங்கதைள 
Pாரும் உதைதக்க வந்துவிட மாட்டார்கள்!' என்று 
அவள் பின்னும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
அவருதைடP கழுத்தைதத் தன் இரு தைககளாலும் 
கட்டிப் பிடித்து வதைளக்க, ஐஜேPா, விபத்து! 
பPங்கர விபத்து!' என்பதாகத்தாஜேன 
விக்கிரமாதித்தர் அலறுவாராயினர்.



அவள் திடுக்கிட்டு, ‘என்ன விபத்து! எங்ஜேக 
விபத்து? Pாராவது காருக்குக் குறுக்ஜேக வந்து 
விழுந்துவிட்டார்களா, என்ன?’ என்று காருக்கு 
முன்னால் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 
'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; உன்னால் எனக்கு 
ஜேநர்ந்த காதல் விபத்தைதத்தான் வெசான்ஜேனன்!' 
என்று அவர் வெசால்ல, 'நல்ல ஆண்பிள்தைள ஐPா, 
நீங்கள்? ஒரு வெபண் உங்கதைளத் வெதாட்டால் 
உங்களுக்கு ‘ஷாக்' அடிப்பதுஜேபால் இல்தைலPா?'
என்று அவள் ஜேகட்க, ‘இல்தைல' என்று அவர் 
வெசால்ல, 'சரி வெதாதைலPட்டும்; பூமி உங்கதைள 
விட்டுக் கீஜேழ கீஜேழ நழுவுவது ஜேபாலாவது 
இருக்கிறதா?’ என்று அவள் பின்னும் ஜேகட்க, 
‘இல்தைல' என்று அவர் பின்னும் வெசால்ல, ‘சரி 
வெதாதைலPட்டும்; ஆகாPத்தைத ஜேநாக்கி ஜேமஜேல 
ஜேமஜேல ஜேபாவது ஜேபாலாவது இருக்கிறதா?’ 
என்று அவள் பின்னும் ஜேகட்க, ‘இல்தைல' என்று 
அவர் பின்னும் வெசால்ல, ஆத்திரம் வெகாண்ட 
அவள் அவதைர நறுக்வெகன்று கிள்ளிவிட்டு, 
‘இப்ஜேபாது உங்களுக்கு வலிக்கவாவது 
வலிக்கிறதா? அதைதPாவது வெசால்லித் 
வெதாதைலயுங்கள்!’ என்று ஜேகட்க, அதற்கும் அவர், 



'இல்தைல, இல்லஜேவ இல்தைல!’ என்று அழுத்தந் 
திருத்தமாகச் வெசால்லஜேவ, வெபாறுதைம இழந்த 
அவள், ‘ஜேபாயும் ஜேபாயும் உங்கதைள நான் 
காதலிக்க வந்ஜேதஜேன? நிறுத்துங்கள் காதைர, 
இறங்கிக் வெகாள்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிக் காதைர
நிறுத்தி, அக்கணஜேம இறங்கிக் 
வெகாள்வாளாயினள்.

கவர்ச்சிக் கன்னி காதைர விட்டு இறங்கிPதும் 
காதைளவெPாருவன் துள்ளி ஓடி வந்து, 'என்ன, 
வெவற்றிதாஜேன?' என்று அவள் ஜேதாதைள 
உரிதைமயுடன் தட்டிக் ஜேகட்க, 'வெவற்றிதான்! 
ஆனாலும் நான் கார் ஜேமாகினி என்பது அந்த 
விக்கிரமாதித்தருக்கு எப்படிஜேPா 
வெதரிந்துவிட்டிருக்கிறது; வெராம்ப 
உஷாராயிருந்தார். நானா விடுஜேவன்? அவர் 
கழுத்தைதக் கட்டி வதைளத்து, அவருதைடP 
ஜேகாட்டுப் தைபயிலிருந்த பர்தைஸ அப்படிஜேP 
'அஜேபஸ்' வெசய்து விட்ஜேடன்!’ என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட வெவற்றிப் வெபருமிதத்துடன் அவள் 
விக்கிரமாதித்தரிடமிருந்து பறித்த பர்தைஸ 
எடுத்து அந்தக் காதைளயிடம் வெகாடுக்க, அதைத 
வாங்கி ஆவலுடன் திறந்து பார்த்துவிட்டு, 'பஜேல 



வெகட்டிக்காரர் என்று அவதைரச் சும்மாவா 
வெசால்கிறார்கள்? அவர் இதில் என்ன எழுதி 
தைவத்திருக்கிறார், பார்த்தாPா?' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் அதற்குள்ஜேள 
இருந்த சீட்டு ஒன்தைற எடுத்து அவளிடம் 
வெகாடுக்க, ‘ஏமாந்தீர்களா? இப்ஜேபாது எப்படி 
இருக்கிறது உங்களுக்கு? அப்படித்தாஜேன 
இருக்கும் உங்களிடம் ஏமாந்தவர்களுக்கும்?’ 
என்று எழுதியிருந்ததைத அவள் படித்துவிட்டு, 
அதைதச் சுக்கு நூறாகக் கிழித்து எறிவாளாயினள்.

‘கவதைலப்படாஜேத! வெவற்றி என்னஜேவா 
வெவற்றிதான்; பர்ஸில்தால் ஒரு தைபசாகூட 
இல்தைல!' என்று காதைள சிரிக்க, ‘இன்வெனாரு 
முதைற அந்த விக்கிரமாதித்தர் இந்தப் பக்கமாக 
வரட்டும்; அவதைர நான் சும்மா விடுகிஜேறஜேனா, 
பார்!' என்று கன்னி சூள் வெகாட்ட, ‘விடாமல் 
என்ன வெசய்Pப் ஜேபாகிறாய்? ஒருவதைர 
ஒருமுதைறதாஜேன ஏமாற்ற முடியும் நம்மால்?' 
என்று அவன் வெசால்ல, 'ஒரு முதைற என்ன, 
எத்ததைன முதைற ஜேவண்டுமானாலும் 
ஏமாற்றலாம். அதற்கு இந்தப் பட்டணத்தில் 
எத்ததைனஜேPா வழிகள் இருக்கின்றன!' என்று 



அவள் வெசால்ல, 'சரி, ஏமாற்றம்மா, ஏமாற்று!' 
என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் அவளுக்கு 
ஏற்வெகனஜேவ வெசய்துவிட்டிருந்த ‘ஜேமக்-அப்' தைபச்
சற்ஜேற ‘ரீ டச்’ வெசய்வானாயினன்.

அங்ஙனம் 'ரீ டச்' வெசய்யுங்காதைல, அவள் 
கழுத்திலிருந்த ‘டாலர் வெசயி'தைனக் காணாத 
காதைள, 'எங்ஜேக உன் வெசயின்?' என்று 
திடுக்கிட்டுக் ஜேகட்க, கன்னியும் திடுக்கிட்டுத் 
தன் கழுத்தைதத் வெதாட்டுப் பார்த்துவிட்டு, 
'ஐஜேPா, ஜேமாசம் ஜேபாஜேனஜேன!' என்று 
அலறுவாளாயினள்.

அதுகாதைல, 'என்ன அம்மா, இன்டர்வியூ 
எல்லாம் முடிந்து ஜேபாச்சா?’ என்று அவளுக்குப் 
பின்னாலிருந்து ஒரு குரல் ஜேகட்க, அவள் 
திரும்பிப் பார்க்க, தைகயில் அவளுதைடP டாலர் 
வெசயினுடன் காரில் உட்கார்ந்திருந்த 
விக்கிரமாதித்தர், ‘இந்தாம்மா, உன் வெசயின்!' 
என்று அவள் வெசயிதைன அவளிடம் வெகாடுக்க, 
'ஆனானப்பட்ட விக்கிரமாதித்தர் கூட இப்படிச் 
வெசய்Pலாமா?' என்று அவள் ஆச்சரிPத்துடன் 
ஜேகட்க, 'ஜேவறு வழி? அப்படிச் வெசய்Pாவிட்டால் 



இவ்வளவு ஜேநரம் நீ இங்ஜேகஜேP 
இருந்திருக்கமாட்டாஜேP, அம்மா!’ என்று அவர் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, அஜேத சமPத்தில் 
அவருக்குப் பின்னால் மாற்றுதைடயில் 
அமர்ந்திருந்த ஜேபாலீசார் இருவர் காதைர விட்டுக் 
கீஜேழ இறங்கிக் கன்னிதைPயும் காதைளதைPயும் 
ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் தைகது வெசய்வாராயினர்."

எட்டாவது மாடி ரிஸ்ப்ஷனிஸ்ட்டான 
வெசளந்தரா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
ஒன்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நவரத்னா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு.…



9. ஒன்பதாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நவரத்னா வெசான்ன ஒரு
வெதாண்டர் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ‘வண்தைணPம்பதி, 
வண்தைணPம்பதி’ எனச் வெசால்லா நின்ற 
வண்ணாரப் ஜேபட்தைடயிஜேலமன்னிக்க; 
சலதைவPாளர் ஜேபட்தைடயிஜேல, 'தைவத்திPநாதன், 
தைவத்திPநாதன்' என்று ஒரு வாத்திPார் உண்டு. 
அந்த வாத்திPாருக்குத் திருவெவாற்றியூரிலிருந்த 
ஒரு பள்ளிக் கூடத்தில் ஜேவதைல. 'ஜேவதைல 
என்றால் என்ன ஜேவதைல?' என்று ஜேகட்க 
மாட்டீர்கவெளன்று நிதைனக்கிஜேறன். 
வாத்திPாருக்கு ஜேவறு என்ன ஜேவதைலயிருக்கும்? 
வாத்திPார் ஜேவதைலதான்!

அன்பு மதைனவி அகிலாண்டத்ஜேதாடும், அவள் 
வெபற்வெறடுத்த ஆதைசக் குழந்தைதகள் ஆண் மூன்று,



வெபண் மூன்று ஆக அறுவஜேராடும் இழுத்துப் 
பறித்துக்வெகாண்டு வாழ்ந்து வந்த அவர் 'தாம் 
உண்டு, தம் குடும்பம் உண்டு’ என்று 
இருந்திருக்கலாம். அங்ஙனம் இருக்க அவர் 
மனம் ஏஜேனா விரும்பவில்தைல; 'மனிதன் என்று 
பிறந்தால் அவன் தன்தைன மட்டும் 
கவனித்துக்வெகாண்டால் ஜேபாதாது; 
மற்றவர்கதைளயும் கவனிக்க ஜேவண்டும். 
தன்னால் முடிந்தவதைர பிறருக்குத் வெதாண்டு 
வெசய்P ஜேவண்டும்' என்று நிதைனத்தார். அதற்காக 
அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடிP கட்சிPாகப் பார்த்து, 
அதில் அவரும் ஓர் அங்கத்தினரானாரா என்றால் 
கிதைடPாது; வட்டச் வெசPலாளர், வட்டத் 
ததைலவர் எனப் படிப்படிPாகத் தம்தைம 
உPர்த்திக்வெகாள்ள முPன்றாரா என்றால் 
அதுவும் கிதைடPாது; ஜேதர்தல் சமPத்தில் ஓர் எம். 
எல். ஏ. சீட்டுக்காகஜேவா, ஓர் எம். பி. 
சீட்டுக்காகஜேவா எந்த ததைலவரின் 
வாதைலPாவது, காதைலPாவது பிடித்தாரா 
என்றால் அதுவும் கிதைடPாது. பின் என்னதான் 
வெசய்தார்?' என்றால், வெசால்கிஜேறன் ஜேகளும்: 
காதைலயில் பள்ளிக்கூடம் ஜேபாகும் வதைர நாலு 



ஏதைழப் பிள்தைளகளுக்குச் சம்பளம் வாங்காமல் 
வெதாண்தைடத் தண்ணீர் வற்றப் பாடம் வெசால்லிக் 
வெகாடுப்பார்; மாதைல பள்ளிக்கூடம் விட்டதும் 
பஸ்தைஸ ஓடிப் பிடித்து ஏறி உட்கார்ந்து 
வெகாள்ளாமல், சாதைலயில் கிடக்கும் வாதைழப் 
பழத்ஜேதால்கள், கண்ணாடிச் சில்லுகள், ஜேதய்ந்த 
லாடங்கள் ஆகிPவற்தைறவெPல்லாம் ஒன்று 
விடாமல் வெபாறுக்கி எடுத்துக் குப்தைபத் 
வெதாட்டிகளில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்ஜேட தம் 
வீட்டுக்கு நடந்து வருவார்; இதைடஜேP வழி 
வெதரிPாமல் Pாராவது அதைலந்தால் அவர்களுக்கு
வழி காட்டுவார்; வெவயிலில் Pாராவது 
வெசருப்பின்றி நடக்க முடிPாமல் தவித்தால், 
அவர்களுக்குத் தம்முதைடP வெசருப்தைபக் 
கழற்றிக் வெகாடுத்துவிட்டு அவர் 
வெசருப்பில்லாமல் திண்டாடுவார்; மதைழயில் 
Pாராவது நதைனந்தால் ஓடிப் ஜேபாய் 
அவர்களுக்குக் குதைட பிடித்து, அவர்கதைளக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் அவர்களுதைடP வீடு வதைர 
விட்டுவிட்டு வருவார்.

இப்படிPாகத்தாஜேன அவர் வெதாண்டு பிறருக்குப் 
பPன்பட்டு, அவருக்குப் பPன்படாமல் 



இருந்துவந்தகாதைல, அவருதைடP வெபண்களிஜேல 
ஒருத்தி கலிPாணத்துக்குத் தPாரானாள். 
அவதைளத் வெதாடர்ந்து இன்வெனாரு வெபண்ணும் 
அஜேத மாதிரி தPாரானாள். அடுத்தாற்ஜேபால் 
தைபPன் ஒருவன் எஸ். எஸ். எல். ஸி. 
பரீட்தைசயில் ஜேதறிவிட்டு, 'இதற்குஜேமல் என்தைன 
என்ன வெசய்Pப்ஜேபாகிறீர்கள், அப்பா? 
ஜேவதைலக்கு அனுப்பப் ஜேபாகிறீர்களா, 
காஜேல'ுக்கு அனுப்பப் ஜேபாகிறீர்களா?' என்று 
ஜேகட்டுக்வெகாண்டு வந்து நின்றான். 'ஜேவதைலக்குப்
ஜேபாகக்கூடிP வPதைத நீ இன்னும் அதைடP 
வில்தைலஜேPடா, காஜேலஜில்தான் உன்தைனச் 
ஜேசர்க்க ஜேவண்டும்!' என்றார் வாத்திPார். 
அவருதைடP மதைனவிஜேPா, ‘அவதைனக் 
காஜேலஜில் ஜேசர்த்துவிட்டு நீங்கள் என்ன 
வெசய்Pப்ஜேபாகிறீர்கள்? வழக்கம்ஜேபால் ஜேராடிஜேல
கிடக்கும் கண்ணாடிச் சில்லுகதைளவெPல்லாம் 
வெபாறுக்கிக் வெகாண்டிருக்கப் ஜேபாகிறீர்களா? 
அப்படிப் வெபாறுக்குவதாயிருந்தால் அவதைனக் 
காஜேலஜில் ஜேசர்க்க ஜேவண்டாம்; அவன் 
வPதுக்குத் தகுந்த ஏதாவது ஒரு ஜேவதைலயில் 
அவதைனச் ஜேசருங்கள். இனிஜேமல் உங்கள் 



சம்பளத்தைத மட்டும் தைவத்துக்வெகாண்டு 
என்னால் இந்தக் குடித்தனத்தைத நடத்த 
முடிPாது!’ என்று வெபாரிந்தாள்.

பார்த்தார் வாத்திPார்; அதுவதைர 'பதி வெசால் 
தாண்டாத பாதைவ'Pாயிருந்த தம் பத்தினி ஏன் 
இப்ஜேபாது ‘பதி வெசால் தாண்டும் 
பத்திரகாளிPானாள்?’ என்று ஜேPாசித்தார். அந்த 
ஜேPாசதைனயின் முடிவில், ‘வரவரப் வெபாறுப்புகள்
அதிகமாவதுதான் அதற்குக் காரணம்’ என்பதைத 
அவர் உணர்ந்தார். உணர்ந்து என்ன வெசய்P? 
வாத்திPார் இந்த நாளில் தம்முதைடP 
வருவாதைPப் வெபருக்கிக்வெகாள்வதற்குள்ள ஒஜேர 
வழி 'டியூஷன்' வெசால்லித் தருவதுதாஜேன? 
அதுவும்தான் அவருக்குத் வெதாண்டாகப் 
ஜேபாய்விட்டஜேத!

ஜேPாசித்தார் வாத்திPார்; அகிலாண்டம் 
வெசால்வது ஜேபால் தம் தைபPதைன ஏதாவது ஒரு 
ஜேவதைலயில் ஜேசர்த்து விடுவதுதான் தமக்கும் 
நல்லது, தம்முதைடP வெதாண்டுக்கும் நல்லது 
என்று தீர்மானித்து, அவனுக்காக ஓய்ந்த 
ஜேநரத்தில் ஜேவதைலயும் ஜேதடத் வெதாடங்கினார்.



அதற்குள் அவருதைடP வெபண்களில் ஒருத்தி, 
எதிர் வீட்டுப் தைபPனின் ‘திவ்விP 
தரிசன'த்துக்காக ''ன்னல் தவம்' வெசய்P 
ஆரம்பிக்க, அதைத அவளுக்குத் வெதரிPாமல் அவர்
மதைனவி ஒரு நாள் அவருக்குச் சுட்டிக் காட்ட, 
‘வளரட்டும் காதல், வாழட்டும் காதல்' என்று 
அவர் வெகாஞ்சம் முற்ஜேபாக்குடன் வெசால்ல, 
'வாழ்ந்தது ஜேபாங்கள்! அப்படி ஏதாவது 
இருந்தால் அவதைனக்வெகாண்ஜேட இவள் 
கழுத்தில் மூன்று முடிச்தைசப் ஜேபாட தைவக்கலாம்
என்று நாஜேன ஒரு நாள் அவன் வீட்டுக்குச் 
வெசன்று நாசூக்காக விசாரித்துப் பார்த்ஜேதன். 
ஏற்வெகனஜேவ கலிPாணமானவனாம்; அவன் 
மாமனார் ஸ்கூட்டர் வாங்கிக் வெகாடுக்கவில்தைல 
என்பதற்காகப் வெபண்தைண அவருதைடP 
வீட்டிஜேலஜேP வாழா வெவட்டிPாக விட்டு 
தைவத்திருக்கிறானாம். அவதைன நம்பி இவள் 
இந்த வீட்தைட விட்டுத் தாண்டினால் 
என்னவாகும்? உங்கள் ததைலப்பாதைகPல்லவா 
கீஜேழ இறங்கிப் ஜேபாகும்?' என்று அவள் அவதைர 
எச்சரிக்க, ‘அப்படிPா சமாசாரம்?' என்று அவர் 
திடுக்கிட்டுத் தம் ததைலதைPத் தாஜேம வெதாட்டுப் 



பார்த்துவிட்டு, 'நல்ல ஜேவதைள, 
இப்ஜேபாவெதல்லாம் எந்த வாத்திPார் ததைலயிலும்
ததைலப்பாதைக இல்லாததால் என் ததைலயிலும் 
ததைலப்பாதைக இல்தைல!' என்று சற்ஜேற 
திருப்தியுடன் வெசால்லிவிட்டு, தைபPனுக்கு 
ஜேவதைல ஜேதடுவஜேதாடு, வெபண்ணுக்கு 
மாப்பிள்தைளயும் 'ஜேதடு, ஜேதடு’ என்று 
ஜேதடுவாராயினர்.

இங்ஙனம் ஜேவதைலதைPயும், மாப்பிள்தைளதைPயும்
ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் ஜேதடிக் வெகாண்டிருந்த 
காதைலயிலும் அவர் தம் வழக்கத்தைத விடாமல் 
மாதைல ஜேநரங்களில் சாதைலயில் கிடக்கும் 
ஜேதய்ந்த லாடங்கதைளயும், உதைடந்த கண்ணாடித் 
துண்டுகதைளயும் ஜேதடிக்வெகாண்டிருக்க, அதைத 
ஒரு நாள் அந்த வழிPாக வந்த மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் பார்த்துவிட்டு, ‘என்னத் 
ஜேதடுகிறீர்கள்?’ என்று ஒன்றும் புரிPாமல் ஜேகட்க,
அவர் ஓர் அசட்டுச் சிரிப்புடன், ‘ஏஜேதா 
என்னாலான வெதாண்டு, சாதைலயில் கிடக்கும் 
ஜேதய்ந்த லாடங்கதைளயும் உதைடந்தக் கண்ணாடித்
துண்டுகதைளயும் ஜேதடி எடுத்துக் குப்தைபத் 
வெதாட்டியில் ஜேபாடுகிஜேறன்!' என்று வெசால்ல, 



'அட, பாவி மனுஷா! ஜேபாடஜேவ ஜேபாடுகிறாய், 
பக்கத்தில் ஒரு ஜேபாட்ஜேடாகிராபதைரPாவது 
தைவத்துக்வெகாண்டு ஜேபாடக்கூடாதா?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘ஏன்?' என்று அவர் 
'விழி, விழி' என்று விழிக்க, ‘வீடு பற்றி 
எரிந்தால்கூட அதில் விளம்பரத்துக்கு ஏதாவது 
‘சான்ஸ்’ இருக்கிறதா என்று ஜேதடும் காலமாச்ஜேச 
இது? இந்தக் காலத்தில் Pாருக்காவது ஒரு 
கவளம் ஜேசாறு ஜேபாடுவதாயிருந்தால்கூடப் 
பக்கத்தில் ஜேபாட்ஜேடாகிராபர் இல்லாமல் 
ஜேபாடக்கூடாஜேத!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்ல, 'ஏதைழ வாத்திPாருக்கு ஏன் 
அவெதல்லாம்?' என்று வெசால்லிச் வெகாண்ஜேட 
அவர் ஜேமலும் ஓர் அசட்டுச் சிரிப்புச் சிரித்து 
தைவப்பாராயினர்.

‘சரிPான அசடாயிருக்கும்ஜேபால் இருக்கிறஜேத 
இது! இந்த மாதிரி அசடுகளின் குடும்பம் 
அந்தரத்தில் அல்லவா வெதாங்கிக் 
வெகாண்டிருக்கும்?’ என்று அந்த அசடின்ஜேமல் 
அனுதாபம் வெகாண்ட விக்கிரமாதித்தர் அதைதக் 
கூப்பிட்டு அதன் நலதைனயும் அதன் குடும்ப 
நலன்கதைளயும் பற்றி விசாரிக்க, அது கூசிக் கூசி 



எல்லாவற்தைறயும் ஒரு வழிPாகச் வெசால்லி 
முடிக்க, 'வாத்திPார் என்றால் அசல் 
வாத்திPாராகஜேவ இருக்கிறீஜேர ஐPா, நீர்! 
தன்னலத் வெதாண்டு அல்லவா இந்தக் காலத்தில் 
தமிழகத் வெதாண்டு, தாPகத் வெதாண்டு? அது 
வெதரிPாமல் நீர்தான் வெகட்டீர் என்றால் 
உம்முதைடP தைபPதைனயும் ஏன் உமக்காகக் 
வெகடுக்கப் பார்க்கிறீர்? நாதைள அவதைன 
அதைழத்துக்வெகாண்டு வந்து என்தைனப் பாரும்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் தம் விலாசத்தைதக் 
வெகாடுக்க, அந்த விலாசத்திலிருந்து தம்முடன் 
அத்ததைன ஜேநரமும் ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தவர் 
விக்கிரமாதித்தர் என்பதைத அறிந்த வாத்திPார், 
‘கண்ஜேடன் கண்ஜேடன், கடவுதைளக் கண்ஜேடன்!’ 
என்று வாவெPல்லாம் பல்லாய்க் குதிக்க, ‘கடவுள்,
கடவுள், என்று வெசால்லி மனிதன் கடவுதைளஜேP 
கல்லாக்கிவிட்டது ஜேபாதும்; அஜேத மாதிரி 
என்தைனயும் வெசால்லிக் கல்லாக்கி விடாதீர்! 
தPவு வெசய்து மனிதனாகஜேவ இருக்கவிட்டு, 
நாதைள வந்து என்தைனப் பாரும்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவரிடமிருந்து விதைட 
வெபற்றுக் வெகாள்வாராயினர்.



மறு நாள் விக்கிரமாதித்தர் வெசான்னது 
வெசான்னபடி வாத்திPார் தம் தைபPனுடன் 
வெசன்று அவதைரப் பார்க்க, ‘ஏண்டா, தைபPா! 
உனக்குப் படிக்க விருப்பமா, ஜேவதைல வெசய்P 
விருப்பமா?’ என்று அவர் தைபPதைனக் ஜேகட்க, 
'படிக்கத்தான் விருப்பம்’ என்று தைபPன் 
வெசால்ல, 'அவன் விருப்பத்துக்கு விஜேராதமாக 
அவதைன ஜேவதைலயில் ஜேசர்த்து, அவதைனயும் 
அவன் எதிர்காலத்தைதயும் வெகடுக்கப் பார்த்தீஜேர, 
ஐPா! அவதைனப் பற்றிP கவதைல இனி உமக்கு 
ஜேவண்டாம். அவன் படிப்புக்கும் 
பராமரிப்புக்கும் ஆகும் வெசலதைவ நான் ஏற்றுக் 
வெகாள்கிஜேறன், என்று வெசால்லிவிட்டு, 'அடுத்தாற்
ஜேபால் உம்முதைடP வெபண்ணுக்கு மாப்பிள்தைள 
ஜேதட ஜேவண்டும். அவ்வளவுதாஜேன?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'ஆமாம்' என்று 
வாத்திPார் வெசால்ல, ‘தைகயில் காசில்லாமல் 
மாப்பிள்தைள ஜேதடினால் கிதைடக்க மாட்டான்; 
அப்படிஜேP கிதைடத்தாலும் அவன் உருப்படிPான
ஆளாய் இருக்க மாட்டான். முதலில் காதைசத் 
ஜேதடும்; அப்புறம் மாப்பிள்தைளதைPத் ஜேதடும். 
காதைச எப்ஜேபாதும் ஜேநரான வழியில் 



ஜேதடக்கூடாது; ஜேதடினால் அது கிதைடக்கவும் 
கிதைடக்காது. ஏவெனனில், காசு எப்ஜேபாதுஜேம 
ஜேகாணல் வழியிஜேலஜேP வருவது; ஜேகாணல் 
வழியிஜேலஜேP வெசல்வது. ஆகஜேவ, நீரும் ஜேகாணல்
வழியில் வெசன்றால்தான் அதைதப் பிடிக்க 
முடியும். அதற்கு உம்தைமப் ஜேபான்றவர்களுக்கு 
இப்ஜேபாதுள்ள ஒஜேர வழி அரசிPல். 
'அஜேPாக்கிPர்களுக்குப் புகலிடம் அரசிPல்’ 
என்ற வெசான்னவன் சும்மா வெசால்லவில்தைல; 
அறிந்துதான் வெசான்னான். ஆகஜேவ, நீர் முதலில் 
ஏதாவது ஓர் அரசிPல் கட்சியில் அதி தீவிர 
அங்கத்தினராகிவிட்டு வந்து என்தைனப் பாரும்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'ம், என்தைனயும் 
அஜேPாக்கிPனாகச் வெசால்கிறீர்களா? சரி!' என்று 
வாத்திPாரும் வெபருமூச்சு விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
அங்கிருந்து திரும்புவாராயினர்.

அதன்படி ஏஜேதா ஓர் அரசிPல் கட்சியில் 
வாத்திPார் அதி தீவிர அங்கத்தினராகிவிட்டு 
வந்து விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்க, 
‘அடுத்தாற்ஜேபால் வட்டச் வெசலாளராகஜேவா, 
வட்டத் ததைலவராகஜேவா ஆகிவிட்டு வந்து 
என்தைனப் பாரும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 



பின்னும் வெசால்லி, அவதைர அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்.

அங்ஙனஜேம அப் பதவிகதைள எட்டிப் பிடிக்க 
முPன்ற வாத்திPார் அதில் ஜேதால்வியுற்று வந்து 
விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்க, 'கவதைலப்படாதீர்! 
அடுத்தாற்ஜேபால் எந்தத் ததைலவரின் 
வாதைலPாவது, காதைலPாவது பிடித்து, ஓர் 
எம்.எல்.ஏ. சீட்ஜேடா, எம்.பி. சீட்ஜேடா, 
இரண்டுமில்தைலவெPன்றால் ஓர் எம்.சி. சீட்ஜேடா 
வாங்கப் பாரும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்லி Pனுப்ப, அதிலும் வாத்திPார் 
ஜேதால்வியுற்றுத் திரும்ப, 'இனி உமக்குள்ள ஒஜேர 
வழி நிதி ஜேசர்ப்பதுதான். அந்த நிதிதைPயும் 
உம்முதைடP ஜேபரால் ஜேசர்த்துவிட முடிPாது; 
Pாராவது ஒரு ததைலவரின் ஜேபராஜேலா, 
பிரமுகரின் ஜேபராஜேலாதான் ஜேசர்க்க முடியும். 
இதுதான் 'சிதைல தைவக்கும் சீசன்' ஆயிற்ஜேற? 
Pாருக்காவது சிதைல தைவக்கப் ஜேபாகிஜேறன் என்று
வெசால்லிக்வெகாண்டு நிதி ஜேசர்க்கப் பாருஜேம!’ 
என்று வெசால்ல, 'அதற்கு நான் எந்தத் 
ததைலவதைரப் பிடிப்ஜேபன், எந்தப் பிரமுகதைரப் 
பிடிப்ஜேபன்?' என்று அவர் தைகதைPப் பிதைசP, 



'Pாதைரயும் இப்ஜேபாது பிடிக்க ஜேவண்டாம். 
நீர்பாட்டுக்கு எந்தத் ததைலவரின் ஜேபதைரச் 
வெசான்னால் நிதி ஜேசருஜேமா, அந்தத் ததைலவரின் 
ஜேபதைரச் வெசால்லி நிதி ஜேசரும். ஜேசரும்ஜேபாஜேத 
கணக்தைக எழுத ஜேவண்டிP விதத்தில் எழுதி 
உமக்கு ஜேவண்டிP வசதிகதைள - அதாவது, 
இருக்க வீடு, வெபண்ணுக்கு மாப்பிள்தைள, 
ஜேபாக்குவரத்துக்கு ஒரு சின்னஞ்சிறு கார் 
இத்திPாதி, இத்திPாதி - ஜேதடிக் வெகாள்ளும். 
அதற்குப் பின் மீதமான காசில் எந்தத் 
ததைலவரின் ஜேபதைரச் வெசால்லி நிதி ஜேசர்த்தீஜேரா, 
அந்தத் ததைலவரின் சிதைலதைPச் வெசய்து 
தைவத்துவிட்டு, ‘என்ன வெசால்கிறீர்? உமக்குச் 
சிதைல ஜேவண்டுமா, ஜேவண்டாமா?' என்ற 
அவதைரக் ஜேகளும். அவர் ‘திPாகி ஸ்டண்ட்' 
அடிக்க விரும்பினால், ‘ஜேவண்டாம்’ என்பார்; 
அடிக்க விரும்பாவிட்டால், 'ஆனானப்பட்ட 
ஆண்டவஜேன பக்தனின் அன்புக்குக் 
கட்டுப்படும்ஜேபாது, நான் உங்களுதைடP 
அன்புக்குக் கட்டுப்படாமல் இருக்க முடியுமா?’ 
என்று திடீவெரன்று வந்த அடக்கத்துடன் 
வெசால்வார். உம்தைமப் வெபாறுத்தவதைர இரண்டும்



ஒன்றுதான். வசதிக்கு வசதியும் கிதைடக்கிறது; 
'சாதாரணத் வெதாண்டன்’ என்ற நிதைலயிலிருந்து, 
'ததைலசிறந்தத் வெதாண்டன்’ என்ற நிதைலக்கு 
மட்டுமல்ல; 'ஒரு குட்டித் ததைலவன்’ என்ற 
நிதைலக்கும் உPர முடிகிறது. இப்ஜேபாதைதக்கு 
அது ஜேபாதும். ஜேபாம், ஜேபாம்; ஜேபாய் 'மாயும்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைர உற்சாகப்படுத்த, 
‘இவெதல்லாம் மக்கதைள ஏமாற்றுவது ஜேபால் 
அல்லவா ஆகும்?’ என்று வாத்திPார் பின்னும் 
வெசால்ல, 'மக்களும் சம்பந்தப்பட்டத் ததைலவதைர 
ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஏமாற்றத்தான் நிதி 
வெகாடுக்கிறார்கள். பரஸ்பரம் வெதரிந்ஜேத ஏமாற்றி, 
வெதரிந்ஜேத ஏமாந்து வாழும் காலம் இது. அதைதப் 
பற்றி நீரும் நானும் ஜேPாசிப்பது வள்ளுவனாரின் 
குறளுக்ஜேக விஜேராதமானது. அவர் என்ன 
வெசால்கிறார்? ‘உலகத்ஜேதாடு ஒட்ட ஒழுகல், பல 
கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார்' என்றல்லவா 
வெசால்கிறார்? ஜேபாம் ஜேபாம், ஜேPாசிக்காமல் 
ஜேபாம்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் 
வெசால்லி, அவதைர அனுப்பி தைவப்பாராயினர்.

காலத்திற்ஜேகற்ற அன்னார் கருத்துப்படி, கருமஜேம
கண்ணாய் நிதி ஜேசர்த்த வாத்திPார் சகல 



வசதிகதைளயும் சீக்கிரஜேம வெபற்று, 'சாதாரணத் 
வெதாண்டன்’ என்ற நிதைலயிலிருந்து 'ஒரு குட்டித் 
ததைலவன்’ என்ற நிதைலக்கு உPர, அங்ஙனம் 
உPர்ந்தகாதைல, எம்.சி. சீட்டுகளும், எம்.எல்.ஏ. 
சீட்டுகளும், எம். பி. சீட்டுகளும் ஜேபாட்டி 
ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு அவதைரத் ஜேதடித் தாமாகஜேவ
ஓடி வர, அவற்தைற விடாமல் பிடித்து ஜேமலும் 
ஜேமலும் முன்ஜேனறிக் வெகாண்ஜேட வந்த அவர், 
மாதத்துக்கு ஒரு நாள் மறக்காமல் 
ஜேபாட்ஜேடாகிராபர், பத்திரிதைகPாளர் 
ஆகிஜேPாருடன் வெவயிலில் காய்பவர்கதைளயும், 
மதைழயில் நதைனபவர்கதைளயும் ‘எதிர்கால 
அதைமச்சர்' பார்ப்பதுஜேபால் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட 
திருவெவாற்றியூர் சாதைலக்குத் தம் புத்தம் புதுக் 
காரில் வெசன்று, ஜேபாட்ஜேடாவுக்காகவும், 
வெசய்திக்காகவும் இரண்டு 
ஜேதய்ந்தலாடங்கதைளயும், இரண்டு கண்ணாடிச் 
சில்லுகதைளயும் வெபாறுக்கி எடுத்துக் குப்தைபத் 
வெதாட்டியில் ஜேபாட்டுவிட்டு வருவாராயினர்."

ஒன்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
நவரத்னா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு வாருங்கள்; 



பத்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கனகதாரா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக் 
வெகாண்ஜேட ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு....…



10. பத்தாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கனகதாரா வெசான்ன நள்ளிரவில்
வந்த நட்சத்திரதாசன் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் நள்ளிரவு ஜேநரம்; 
‘நட்சத்திர மாநகர், நட்சத்திர மாநகர்' என்று 
வெசால்லா நின்ற திPாகராP நகரிஜேல, Pாஜேரா 
ஒருவன் பதுங்கிப் பதுங்கிப் 
ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்க, அவதைனக் கண்ட 
ஜேபாலீசார் இருவர் அவன்ஜேமல் சந்ஜேதகம் 
வெகாண்டு அவதைனத் வெதாடர்ந்து வெசல்ல, அவன் 
பிரபல நட்சத்திரம் பிஜேரமகுமாரியின் வீட்தைட 
வெநருங்கி, சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட 
அந்த வீட்டு மதிற்சுவதைரத் தாண்டி உள்ஜேள 
குதிப்பானாயினன்.

'சரிPான திருடன் அகப்பட்டு வெகாண்டான் 
இன்று; ஆசாமிதைPக் தைகயும் களவுமாகப் 



பிடிக்காமல் விடுவதில்தைல!' என்று வரிந்து 
கட்டிக்வெகாண்ட ஜேபாலீசார் இருவரும் அந்த 
'நள்ளிரவு நாPக'தைனத் வெதாடர்ந்து உள்ஜேள 
குதித்து, அங்கிருந்த ஒரு மரத்துக்குப் பின்னால் 
மதைறந்து வெகாள்ள, அவன் அந்த வீட்டுக்குப் 
பின்னாலிருந்த பிஜேரம குமாரியின் நீச்சல் 
குளத்தைத அகமும் முகமும் ஒருங்ஜேக மலர 
வெநருங்கி, 'இதிலுள்ள தண்ணீர் வெசய்திருக்கும் 
பாக்கிPத்தைதPாவது நான் வெசய்திருக்கக் 
கூடாதா? இதில் நாள்ஜேதாறும் நீந்தி 
விதைளPாடும் என் இதPராணி என்னுடன் ஒஜேர 
ஒரு நாளாவது நீந்தாமல் விதைளPாடக் கூடாதா?’ 
என்று வெபருமூச்சு விட்டுக் வெகாண்ஜேட அதன் 
கதைரயில் உட்கார்ந்து, மூன்று வாய் தண்ணீதைர 
அள்ளி 'வெமாடக், வெமாடக்'வெகன்று குடித்துவிட்டு,
ஏஜேதா புண்ணிP தீர்த்தத்தைதச் சாப்பிட்டு 
அதுவதைர தான் வெசய்திருந்த பாவங்கள் 
அத்ததைனதைPயும் ஜேபாக்கிக் வெகாண்டு விட்ட 
பக்தன் ஜேபால் அவன் அந்த வீட்டு ஹாலுக்கு 
வருவானாயினன்.

அங்ஜேக பிஜேரமகுமாரி உட்காரும் ஜேசாபாவில் 
தானும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் உட்கார்ந்து, அவள் 



ஆடும் ஊஞ்சலில் தானும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் ஆடி, 
அவள் அழகு பார்க்கும் கண்ணாடியில் தானும் 
வெகாஞ்ச ஜேநரம் தன் அழதைகப் பார்த்துக் 
வெகாண்டிருந்துவிட்டு, 'இந்த அதைறதான் என் 
கண்மணி படுக்கும் அதைறPாயிருக்குஜேமா?’ 
என்று அடுத்தாற்ஜேபால் இருந்த அதைறதைP 
அவன் சற்ஜேற எட்டிப் பார்க்க, அங்ஜேக அந்த 
அழகுராணி தன் அருதைம நாய்க்குட்டிதைP 
ஆதைசயுடன் அதைணத்தவாறு படுத்துக் 
வெகாண்டிருக்க, ‘அடாடாடாடா, அந்த 
நாய்க்குட்டி வெபற்ற ஜேபறுகூட நான் 
வெபறவில்தைலஜேP? இந்த 'ன்மம் எடுத்வெதன்ன, 
எடுக்காமல் ஜேபாவெPன்ன?' என்று அவன் 
தன்தைனயும், தான் எடுத்த 'ன்மத்தைதயும் ஏக 
காலத்தில் வெநாந்துவெகாண்ஜேட திரும்ப, அதுவதைர
அவதைனக் கவனித்துக் வெகாண்டிருந்த ஜேபாலீசார் 
ஒன்றும் புரிPாமல் அவதைன வெநருங்கி, 'Pாரப்பா 
நீ? உன் வெபPர் என்ன?’ என்று விசாரிக்க, ‘என் 
வெபPர் நட்சத்திரதாசன், பிஜேரமகுமாரியின் ரசிகன்
நான். ஏன், நீங்களும் அந்த நட்சத்திரத்தின் 
நட்சத்திர ரசிகர்களா என்ன?' என்று அவன் 
அவர்கதைளத் திருப்பிக் ஜேகட்க, 'நாசமாய்ப் 



ஜேபாச்சு, ஜேபா! ரசிகன் இப்படித்தான் நள்ளிரவில் 
வருவானா? நட, ஸ்ஜேடஷனுக்கு!’ என்று 
அவர்களில் ஒருவன் அவன் கழுத்தைதப் பிடித்துத்
தள்ள, ‘பகலில் வந்தால்தான் வாசலில் நிற்கும் 
கூர்க்கா என்தைன உள்ஜேள விட மாட்ஜேடன் 
என்கிறாஜேன!’ என்று அவன் அழுது புலம்ப, 
அந்தப் புலம்பதைலக் ஜேகட்டு விழித்துக் வெகாண்ட
பிஜேரமகுமாரி, ‘இப்படியும் ஒரு மகாரசிகன் 
தனக்கு இருக்கிறானா?' என்று விPந்து, ‘Pார் 
அங்ஜேக?’ என்று தன் காரிPதரிசிக்குக் குரல் 
வெகாடுக்க, ‘இஜேதா வந்துவிட்ஜேடன்!' என்று 
காரிPதரிசி ஓஜேடாடியும் வந்து அவளுக்கு 
முன்னால் நிற்க, 'அந்த ரசிகதைன ஒன்றும் வெசய்P 
ஜேவண்டாம் என்று வெசால்லிப் ஜேபாலீசாதைர 
அனுப்பிவிட்டு, அவனுக்கு என் ஜேபாட்ஜேடா 
ஒன்தைறக் வெகாடுத்தனுப்பு!’ என்று அவள் 
உத்தரவிட, அங்ஙனஜேம அந்தக் 
காரிPதரிசிPாகப்பட்டவர் ஜேபாலீசாதைர 
வெவளிஜேP அனுப்பிவிட்டு ரசிக சிகாமணிPாகப் 
பட்டவனிடம் பிஜேரமகுமாரியின் ஜேபாட்ஜேடா 
ஒன்தைற எடுத்துக் வெகாடுக்க, ‘கண்ஜேடன் 
கண்ஜேடன், என் கனவுக் கன்னிதைPக் கண்ஜேடன்!' 



என்று அவன் ஆனந்தக் கூத்தாட, ‘உம்தைமப் 
ஜேபான்ற ஜேசாணகிரிகளுக்வெகல்லாம் இந்தப் 
ஜேபாட்ஜேடாதைவ அனுப்பி தைவக்கத்தான் இங்ஜேக 
ஒரு தனி இலாகாஜேவ ஜேவதைல வெசய்து 
வெகாண்டிருக்கிறஜேத? இந்த எழதைவ நீர் கடிதம் 
எழுதிப் வெபற்றுக் வெகாண்டால் என்ன? அதைத 
விட்டு இதற்காக அர்த்த ராத்திரியில் இங்ஜேக 
வந்து ஏன் கழுத்தைத அறுக்கிறீர்? ஜேபாம் ஐPா, 
ஜேபாம்!' என்று பல்தைலக் கடித்துக்வெகாண்டு 
அவதைன விரட்டி, 'கடிதம் எழுதினால் 
நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக் வெகாண்டு இந்த வீட்டு
நீச்சல் குளத்தில் இறங்கி மூன்று வாய் தண்ணீதைர
அள்ளி 'வெமாடக், வெமாடக்'வெகன்று குடிக்க 
முடியுமா? நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக்வெகாண்டு 
இந்த வீட்டு ஜேசாபாவில் உட்கார்ந்து எழுந்திருக்க
முடியுமா? நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக்வெகாண்டு 
இந்த வீட்டு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆட 
முடியுமா? நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக்வெகாண்டு 
இந்த வீட்டுக் கண்ணாடியில் அழகு பார்க்க 
முடியுமா?’ என்று அவன் ஒஜேர நட்சத்திரமாக 
அடுக்க, 'நல்ல நட்சத்திர ரசிகர் ஐPா, நீர்? ஜேபாய்த்
வெதாதைலயும்!' என்று காரிPதரிசி தன் ததைலயில் 



தாஜேன அடித்துக்வெகாண்டு, அவதைன வாசல் 
வதைர வெகாண்டு ஜேபாய் விட்டுவிட்டு 
வருவாராயினர்.

மறுநாள் காதைல ‘ஏழு மணி கால்ஷீட்'டுக்கு 
எட்டு மணிக்குப் ஜேபாவதுகூட நட்சத்திரத்துக்கு 
அழகல்ல என்று எண்ணிஜேPா என்னஜேவா 
ஒன்பது மணிக்குப் படுக்தைகதைP விட்டு எழுந்து, 
ஒரு மணி ஜேநரம் நீச்சல் குளத்தில் 
நீந்தி விதைளPாடி, பத்து மணிக்கு நடப்பன, 
பறப்பன, ஊர்வன, நீந்துவன ஆக நால்வதைக 
ஜீவராசிகதைளயும் விதம் விதமாகச் 
சதைமத்துக்வெகாண்டு வந்து தைவக்கச் வெசால்லி 
உட்கார்ந்து, ஒரு வெபக் பிஸ்வெகட் பிராந்திஜேPாடு 
அதைவPதைனத்தைதயும் ஜேசர்த்துச் சாப்பிட்டுவிட்டு
எழுந்து, 'கார் வெரடிPா?' என்று அவள் 
டிதைரவதைரக் ஜேகட்க, 'வெரடி!’ என்று அவன் 
வெசால்ல, ‘அம்மா, நான் வருகிஜேறன்!' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவள் வாசலுக்கு 
வருவாளாயினள்.

அதுகாதைல அங்ஜேக ஜேபட்டிக்காகக் காத்திருந்த 
நிருபர் ஒருவர் அவதைளக் கண்டதும் எழுந்து 



நின்று, 'இரவு தூங்கினீர்களா?' என்று ஜேகட்க, 
'துங்கிஜேனன்!' என்று அவள் வெசால்ல, 'காதைல 
எழுந்தீர்களா?’ என்று அவர் ஜேகட்க, ‘எழுந்ஜேதன்!'
என்று அவள் வெசால்ல, ‘சாப்பிட்டீர்களா?' என்று 
அவர் ஜேகட்க, 'சாப்பிட்ஜேடன்!' என்று அவள் 
வெசால்ல ‘என்ன சாப்பிட்டீர்கள்?’ என்று அவர் 
ஜேகட்க, 'வழக்கமாகச் சாப்பிடும் ஒஜேர ஒரு 
இட்லிதைPக்கூட விட்டுவிட்டு இன்று நான் 
பாதிதான் சாப்பிட்ஜேடன்; பாக்கிப் பாதிதைP என் 
அம்மா என்னுதைடP ததைலதைPச் சுற்றித் திருஷ்டி 
கழித்துக் காக்காய்க்குப் ஜேபாட்டுவிட்டாள்!' 
என்பதாகத்தாஜேன வெசால்லிவிட்டு அவள் காரில் 
ஏறி உட்கார்ந்து வெகாள்ள, ‘இன்வெனான்தைறக் 
ஜேகட்க மறந்துவிட்ஜேடஜேன, உங்களுக்கு 
எப்ஜேபாது கலிPாணம்?’ என்று நிருபர் காருக்குள்
ததைலதைP நீட்டிக் ஜேகட்க, 'நடக்கும்ஜேபாது 
வெசால்கிஜேறன்!’ என்று வெசால்லிவிட்டு அவள் 
வெவளிஜேP வர, அதுவதைர அவளுக்காக அங்ஜேக 
காத்திருந்த நட்சத்திரதாசன் திடீவெரன்று அவள் 
காருக்கு முன்னால் பாP, ‘இவெதன்ன சங்கடம்?' 
என்ன விஷPம்?’ என்று விசாரிக்க, ‘ஜேநற்றிரவு 
வந்த ரசிகன் நான். வெகாடுக்கஜேவ வெகாடுத்தீர்கள் 



ஜேபாட்ஜேடா, அதில் ஒரு தைகவெPழுத்தைதப் 
ஜேபாட்டுக் வெகாடுக்கக் கூடாதா?’ என்று அவன் 
தன் தைகயிலிருந்த ஜேபாட்ஜேடாதைவ நீட்ட, 
'அரசிPல் நிர்ணPச் சட்டத்தில் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பதினாலு வெமாழிகளும் 
வெதரியும் எனக்கு. அந்த வெமாழிகளில் எந்த 
வெமாழியில் நான் தைகவெPழுத்துப் ஜேபாட?' என்று 
அவள் ஜேகட்க, 'தமிழ்தான் வெதரியும் எனக்கு: 
தமிழிஜேலஜேP ஜேபாடுங்கள்!' என்று அவன் 
வெசால்ல, ‘சரி' என்று அவள் அந்தப் 
ஜேபாட்ஜேடாதைவ வாங்கி ‘பிஜேரமகுமாரி' என்று 
தைகவெPழுத்துப் ஜேபாட்டுவிட்டு, இடமிருந்து 
வலமாக ஒரு முதைறயும், வலமிருந்து இடமாக 
இன்வெனாருமுதைறயும் சரிPாக ஆறு எழுத்துக்கள் 
இருக்கின்றனவா என்று விரல் விட்டு எண்ணிப் 
பார்க்க, அது எட்டு எழுத்துக்களாக வருவதைதக் 
கண்டு மதைலத்து, திதைகத்து, ‘ஏன் டிதைரவர்! 
பிஜேரமகுமாரிக்கு ஆறு எழுத்துத்தாஜேன?’ என்று 
டிதைரவதைரக் ஜேகட்க, 'ஆறு எழுத்துத்தான்!' என்று 
அவன் அடித்துச் வெசால்ல, 'எட்டு எழுத்துக்கள் 
வருகிறஜேத?' என்று அவள் தான் ஜேபாட்ட 
தைகவெPழுத்தைத அவனுக்குக் காட்ட, 'ஓ, அதுவா? 



‘ஜேர'வன்னாதைவயும் ‘மா'வன்னாதைவயும் நீங்கள் 
இரண்டிரண்டு எழுத்துக்களாகக் கணக்குப் 
பண்ணிக் வெகாண்டிருக்கிறீர்கள்; அதனால்தான் 
எட்வெடழுத்து வருகிறது!' என்று அவன் 
தட்டாமல் வெசால்ல, ‘ஜேபாடா, ஜேபா! அதைவ 
இரண்டும் இரண்டு எழுத்துத்தான் என்று 
எனக்குத் வெதரிPாதா, என்ன? சும்மா ஜேகட்ஜேடன்!’ 
என்று அவள் திடீர்ச் சிரிப்பால் திடீவெரன்று 
எல்லாவற்தைறயும் மதைறத்துவிட்டுத் தன் 
தைகயிலிருந்த ஜேபாட்ஜேடாதைவ நட்சத்திர 
தாசனிடம் வெகாடுத்து அனுப்பி 
தைவப்பாளாயினள்.

அத்துடனாவது அந்த ரசிகன் அவதைள 
விட்டானா என்றால் அதுதான் இல்தைல; ஒரு 
வாரத்துக்வெகல்லாம் மாண்புமிகு வெபாதுப்பணி 
அதைமச்சருக்கு மனு ஒன்தைறத் தPார் வெசய்து 
வெகாண்டு வந்து அவன் அவளுதைடP வீட்டுக் 
ஜேகட்டருஜேக நின்றான். இம்முதைற அவள் 
உள்ஜேளயிருந்து வெவளிஜேP வரவில்தைல; 
வெவளிஜேPயிருந்து உள்ஜேள ஜேபானாள். 
வழக்கம்ஜேபால் அவள் காதைர மடக்கி அவன் தன் 
மனுதைவ அவளிடம் நீட்ட, ‘என்ன இது?' என்று 



ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அதைத வாங்கிப் பார்த்த 
அவள், ‘உள்ஜேள வந்து வெதாதைலயும்!' என்று 
வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாக, அதனால் உச்சி 
குளிர்ந்து ஜேபான அவன் அவளுதைடP காதைரயும் 
முந்திக்வெகாண்டு உள்ஜேள 'ஓடு, ஓடு’ என்று 
ஓடுவானாயினன்.

காதைர விட்டுக் கீஜேழ இறங்கிP பிஜேரமகுமாரி, 
'இந்த மனுதைவவெPல்லாம் படித்துக் 
வெகாண்டிருக்க இப்ஜேபாது எனக்கு ஜேநரமில்தைல; 
நான் ஜேபாய் ‘வெரஸ்ட்' எடுக்க ஜேவண்டும். என்ன 
விஷPம், வெசால்லும்?’ என்று சற்ஜேற வெவகுண்டு 
ஜேகட்க, 'ஜேகாடம்பாக்கம் ரயில்ஜேவ ஜேகட்தைட 
எடுத்தாலும் எடுத்தார்கள்; என்தைனப் ஜேபான்ற 
ரசிகர்களுக்குப் பிடித்தது ததைலவலி! உங்கள் 
தரிசனத்துக்காக நாங்கள் உங்களுதைடP வீடு 
ஜேதடி வந்து, உங்கள் வீட்டுக் ஜேகட்டருஜேக நின்று 
தவம் வெசய்P ஜேவண்டியிருக்கிறது. அந்தத் 
தவத்தைத நாங்கள் மறுபடியும் ஜேகாடம்பாக்கம் 
ஜேகட்டருகிஜேலஜேP நின்று வெசய்Pஜேவண்டும். 
அதற்காக இப்ஜேபாது அங்ஜேக 
கட்டப்பட்டிருக்கும் ஜேமம்பாலத்தைத உடஜேன 
இடிக்க ஜேவண்டும். இடித்துவிட்டு மீண்டும் 



ரயில்ஜேவ ஜேகட்தைடக் வெகாண்டு வந்து அங்ஜேக 
ஜேபாடஜேவண்டும். அதற்குத்தான் இந்த மனு. 
இதில் நீங்களும் ஒரு தைகவெPழுத்துப் ஜேபாட 
ஜேவண்டும்!' என்று நட்சத்திரதாசன் வெசால்ல, 
‘இவெதன்ன வம்பு, இவன் ஒரு மாதிரிPான 
ஆசாமிPாயிருப்பான் ஜேபாலிருக்கிறஜேத?' என்று 
அவதைன ஜேமலும் கீழுமாகப் பார்த்த அவள், ‘இது
உம்முதைடP வெசாந்த முPற்சிPா? இல்தைல, ரசிகர் 
சங்கத்தின் முPற்சிPா?' என்று ஜேகட்க, 
‘இரண்டுமில்தைல; இது பிஜேரமகுமாரி 
மன்றத்தின் முPற்சி!’ என்று அவன் சற்ஜேற 
வெவட்கத்துடன் வெசால்ல, ‘அந்த மன்றத்தின் 
ததைலவர் Pார்?’ என்று அவள் ஜேகட்க, 
‘ததைலவரும் நாஜேன; காரிPதரிசியும் நாஜேன; 
வெபாருளாளரும் நாஜேன; அங்கத்தினரும் நாஜேன!’ 
என்று அவன் அடுக்க, 'அப்படிPா? இதில் 
தைகவெPழுத்துப் ஜேபாட்டால் உம்முதைடP 
‘லிஸ்ட்'டில் அல்லவா என்தைனயும் 
ஜேசர்த்துவிடுவார்கள்?' என்று அவன் வெகாடுத்த 
மனுதைவ அவனிடஜேம அவள் திருப்பிக் 
வெகாடுக்க, அதற்குள் பித்தம் ததைலக்ஜேகறிவிட்ட 
அவன், ‘இனி நான் ஜேவறு, நீ ஜேவறா?’ என்று 



சிரித்துக் வெகாண்ஜேட வெசால்லிவிட்டு, ‘நான் ஜேபச 
நிதைனப்பவெதல்லாம் நீ ஜேபசஜேவண்டும்; நீ ஜேபச 
நிதைனப்பவெதல்லாம் நான் ஜேபச ஜேவண்டும்!' 
என்று பாட ஆரம்பிக்க, 'தாங்காது; இனி 
தாங்கஜேவ தாங்காது!' என்று நிதைனத்த அவள் தன்
காரிP தரிசிதைPக் தைக தட்டி அதைழத்து, ‘இந்தப் 
தைபத்திPத்தைத எப்படிPாவது வெவளிஜேP 
அனுப்பு!' என்று உத்தரவு ஜேபாட்டுவிட்டு 
உள்ஜேள ஜேபாவாளாயினள்.

‘அப்பா, நட்சத்திரதாசா! மரிPாதைதPாக 
வெவளிஜேP ஜேபாகிறாPா, இல்தைலPா?' என்று 
காரிPதரிசி சற்று மரிPாதைதக் குதைறவுடன் 
ஜேகட்க, ‘மாட்ஜேடன்; பிஜேரமகுமாரி இந்த 
மனுவில் தைகவெPழுத்துப் ஜேபாடும் வதைர நான் 
இந்த இடத்தைத விட்டுப் ஜேபாகமாட்ஜேடன்!' 
என்று அவன் அடம் பிடிக்க, 'ஜேபாகாவிட்டால் 
ஜேபாலீசுக்குப் ஜேபான் பண்ணுஜேவன்!’ என்று 
காரிPதரிசி அவதைன எச்சரிக்க, 'பண்ணு; 
தாராளமாகப் பண்ணு!’ என்று அவன் அதற்கும் 
அதைசந்து வெகாடுக்காமல் அங்ஜேகஜேP நிற்க, 
காரிPதரிசி ஜேவறு வழியின்றிப் ஜேபாலீசுக்குப் 
'ஜேபான்' வெசய்து விஷPத்தைதச் வெசால்ல, ‘எந்தப் 



தைபத்திPமாயிருந்தாலும் அதனால் பிறருக்கு 
ஆபத்து ஜேநராத வதைர நாங்கள் ஒன்றும் 
வெசய்வதற்கில்தைல!' என்று அவர்கள் தைகதைP 
விரித்துவிட, அதற்கு ஜேமல் என்ன வெசய்வவெதன்று
காரிPதரிசி பிஜேரமகுமாரியுடன் கலந்து 
ஜேPாசிப்பாராயினர்.

அதுகாதைல மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தருதைடP 
நிதைனவு அவளுக்கு வர, 'அவர்தான் இதற்கு 
ஏதாவது வழி காட்டக் கூடும்’ என்று அவர்கள் 
அவதைர வரவதைழக்க, அவர் எல்லாவற்தைறயும் 
அவர்களிடமிருந்து விசாரித்துத் வெதரிந்து 
வெகாண்ட பின் நட்சத்திரதாசதைனயும் பிஜேரம 
குமாரிதைPயும் ஒரு முதைற ஏற இறங்கப் 
பார்த்துவிட்டு, ‘இவர் இங்ஜேகஜேP இருக்கட்டும்; 
நீங்கள் உள்ஜேள ஜேபாய் உங்கள் 'ஜேமக்கப்'தைபக் 
கதைலத்துவிட்டு வாருங்கள்!’ என்று 
பிஜேரமகுமாரியிடம் வெசால்ல, அவள் அப்படிஜேP 
ஜேபாய்த் தன் 'ஜேமக்கப்'தைபக் கதைலத்துவிட்டு 
வெவளிஜேP வர, 'இப்வெபாழுது வெசால்லப்பா, 
இவர்கதைள நன்றாகப் பார்த்துவிட்டுச் வெசால்; 
ஜேகாடம்பாக்கம் ஜேகட்டருஜேக நின்று 
இவர்கதைளத் தரிசிப்பதற்காக நீ இவர்களுதைடP 



தைகவெPழுத்துடன் இந்த மனுதைவப் வெபாதுப் 
பணி அதைமச்சரிடம் வெகாடுக்க ஜேவண்டிPது 
அவசிPந்தானா?' என்ற விக்கிரமாதித்தர் 
நட்சத்திரதாசதைனக் ஜேகட்க, அவர் வெசான்னபடி 
அவன் அவதைள நன்றாகப் பார்த்து விட்டு, 
'ஐஜேPா ஜேவண்டாம்! இந்த நட்சத்திர தரிசனத்துக் 
காகக் ஜேகாடம்பாக்கம் ஜேமம்பாலத்தைத வீணாக 
இடிக்க ஜேவண்டாம்!' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் ததைல வெதறிக்க 
ஓடுவானாயினன்."

பத்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான கனகதாரா 
இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; பதிஜேனாராவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் வித்திPா வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு...…



11. பதிஜேனாராவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

வித்திPா வெசான்ன 'தி
'கதாம்பாள் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ''லங்காணாபுரம், 
'லங்காணாபுரம்’ என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த 
ஊரிஜேல ''லங்காணா ஈஸ்வரர் ஜேகாயில், 
'லங்காணா ஈஸ்வரர் ஜேகாயில்' என்று ஒரு 
ஜேகாயில் உண்டு. அந்தக் ஜேகாயிலுக்கு ‘'தி 
'கதாம்பாள், 'தி 'கதாம்பாள்' என்று ஒரு தாசி 
உண்டு. அந்தத் தாசிக்கும் ஜேகாயில் தர்மகர்த்தா 
ஜே'ாதிலிங்கத்துக்கும் காதல், காதல் என்றால் 
பகிரங்கக் காதல் அல்ல; ரகசிPக் காதல்.

இப்படிPாகத்தாஜேன அவர்களுதைடP காதல் 
சூடும் சுதைவயும் குன்றாமல் பரம ரகசிPமாக 
இருந்து வருங்காதைலயில், ஒரு நாள் 
தர்மகர்த்தாவாகப்பட்டவர் ஜேகாயிலுக்குப் 



புதிதாக வந்திருந்த அர்ச்சகதைர அவசரம் 
அவசரமாக விளித்து, 'எனக்கு நீர் ஓர் உதவி 
வெசய்P ஜேவணும்; தவறாக நிதைனக்கக் கூடாது!’ 
என்று சற்ஜேற வெவட்கத்துடன் விண்ணப்பிக்க, 
'தவறாக நிதைனக்கக் கூடாது என்று 
வெசால்வதிலிருந்ஜேத இவர் ஜேகாரும் உதவி 
தவறான உதவிPாய்த்தான் இருக்கும் ஜேபால் 
இருக்கிறஜேத!' என்று நிதைனத்த அர்ச்சகர், 
தம்முதைடP பிதைழப்பு தற்சமPம் அவருதைடP 
தைகயில் இருப்பதைத நிதைனவுகூர்ந்து, 
'அதற்வெகன்ன, வெசால்லுங்கள்? அவசிPம் 
வெசய்கிஜேறன்!’ என்று குதைழP, ‘நம் 
ஜேதவஸ்தானத்துத் தாசி 'தி 'கதாம்பாதைள 
உமக்குத் வெதரியுமல்லவா?’ என்று அவர் ஜேகட்க, 
‘வெதரிPாஜேத! இப்ஜேபாதுதாஜேன நான் 
வந்திருக்கிஜேறன். இனிஜேமல்தான் 
வெதரிந்துவெகாள்ள ஜேவண்டும்!' என்று அர்ச்சகர் ஓர்
அசட்டுச் சிரிப்தைப உதிர்க்க, 'வெதரிPாவிட்டால் 
என்ன? இன்று வெவள்ளிக்கிழதைம; சாPந்திரம் 
அவள் அவசிPம் ஜேகாயிலுக்கு வருவாள். அவள் 
வரும்ஜேபாஜேத அவதைளச் சுற்றி ஒரு கூட்டம் 
ஜேசரும்; அதிலிருந்ஜேத அவள் தான் 'தி 



'கதாம்பாள் என்பதைத நீர் 
வெதரிந்துவெகாள்ளலாம். அவளிடம் இந்த 
நவரத்தினமாதைலதைPக் வெகாடுத்துவிடும். நாலு 
ஜேபருக்குத் வெதரிந்து வெகாடுக்காதீர்; ரகசிPமாகக் 
வெகாடும்!' என்று வெசால்லி அவர் தம் தைகப் 
தைபயிலிருந்த நவரத்தினமாதைலதைP எடுத்து 
அர்ச்சகரிடம் வெகாடுக்க, 'ஐஜேPா, இவ்வளவு 
வெபரிP வெபாறுப்தைப என்னிடம் 
ஒப்பதைடக்கிறீர்கஜேள!' என்று அர்ச்சகர் அலற, 
'அலறாதீர்! அதற்குத் தகுதிPான ஆள் நீர்தான்; 
ஜேவறு Pாரிடமும் எனக்கு நம்பிக்தைகயில்தைல. 
இதைத நாஜேன வெகாண்டு ஜேபாய் அவளிடம் 
வெகாடுத்திருப்ஜேபன். இதைதக் கட்டி முடித்த 
ஆசாரி நானும் என் மதைனவியும் 
பட்டணத்துக்குப் புறப்படுகிற ஜேநரத்தில் இதைதக்
வெகாண்டு வந்து என்னிடம் வெகாடுத்தான். என் 
மதைனவி வாவெPல்லாம் பல்லாக, 'இது Pாருக்கு?'
என்றாள்; ‘சாமிக்கு!' என்று வெசால்லி அவதைளச் 
சமாளித்ஜேதன். அவள் இப்ஜேபாது வெவளிஜேP 
நிற்கும் காரில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள். அவளுக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் இதைத நான் உம்மிடம் 
வெகாடுப்பதுதான் வெபாருத்தம்; ஜேவறு Pாரிடம் 



வெகாடுத்தாலும் அது வெபாருத்தமாயிருக்காது. 
பிடியும், பிடியும், எனக்கு ஜேநர மாகிறது!' 
என்பதாகத் தாஜேன அவர் அந்த நவரத்தின 
மாதைலதைP அர்ச்சகரின் தைகயிஜேல 'திணி, திணி' 
என்று திணித்துவிட்டு, ஓட்டமும் நதைடயுமாக 
வெவளிஜேP வெசல்வாராயினர்.

மாதைல வந்தது. ஜேகாயிலுக்கு வந்த 'தி 
'கதாம்பாள் தனிPாக வரவில்தைல; நாலு 
ஜேதாழிகளுடன் வந்தாள். அந்தத் ஜேதாழிகஜேளா 
அதிசPத் ஜேதாழிகளாயிருந்தார்கள். அவர்களில் 
ஒருத்திPாவது அந்த 'தி 'கதாம்பாளுக்குக் 
வெகாஞ்சமாவது மாறுபட்டிருந்தார்களா என்றால்,
அதுதான் இல்தைல; ஒஜேர அச்சில் வார்த்த மாதிரி 
அவர்களும் அவதைளப் ஜேபாலஜேவ இருந்தார்கள். 
தர்மகர்த்தா வெசான்னதுஜேபால் அவர்கதைளச் 
சுற்றிக் கூட்டம் என்னஜேவா ஜேசரத்தான் ஜேசர்ந்தது; 
அந்த ஐவரில் Pார் 'தி 'கதாம்பாள் என்பதுதான்
அர்ச்சகரால் வெதரிந்துவெகாள்ள முடிPாத 
புதிராயிருந்தது!

வெதரிந்தவர்கள் PாதைரPாவது ஜேகட்டுப் 
பார்க்கலாவெமன்றாஜேலா, அவர்களில் சிலர், ''தி 



'கதாம்பாதைளPா உமக்குத் வெதரிPாது?’ என்று 
'வெகக்வெகக்ஜேக’ எனச் சிரிக்கக் கூடும்; இன்னும் 
சிலஜேரா, ‘ஏன், எதற்கு?' என்று குதைடPக் கூடும். 
அவர்களிடம் தான் என்னத்தைதச் வெசால்வது? 
'நாலு ஜேபருக்குத் வெதரிந்து வெகாடுக்காதீர்; 
ரகசிPமாகக் வெகாடும்!' என்றல்லவா அவர் 
வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாயிருக்கிறார்?

அர்ச்சகர் விழித்தார்; திதைகத்தார்!

பூதை'தைP முடித்துக்வெகாண்டு ஜேபானபின், 
அவர்களுதைடP வீட்டுக்ஜேக ஜேபாய் இதைதக் 
வெகாடுத்துவிட்டு வரலாவெமன்றால், 
பார்ப்பவர்கள் என்ன நிதைனப்பார்கள்? 
‘அர்ச்சகரா தாசி வீட்டுக்குப் ஜேபாகிறார்? 
அநிPாPம்! அநிPாPம்!' என்று 
நிதைனக்கமாட்டார்களா? பதைன மரத்தின் 
அடியிலிருந்து பாதைலக் குடித்தாலும் 
பனங்கள்தைளக் குடிக்கிறான் என்று தாஜேன 
உலகம் நிதைனக்கும்?

‘அவெதல்லாம் எதற்கு? அர்ச்சதைன வெசய்P 
வரும்ஜேபாது எல்ஜேலாதைரயும் ஜேகட்பதுஜேபால 
அவர்கதைளயும் 'PாருதைடP வெபPருக்குச் வெசய்P 



ஜேவண்டும்?’ என்று ஜேகட்டால் அவள் தன் 
வெபPதைரச் வெசால்லாமலா இருக்கப் ஜேபாகிறாள்? 
அப்ஜேபாது வெதரிந்துவெகாண்டால் ஜேபாகிறது!’ 
என்று அர்ச்சகர் அதைதச் வெசய்வதற்குத் தPாராக, 
அதற்குள் அங்ஜேக வந்து ஜேசர்ந்த அந்த 
நாரீமணிகள் தங்களுதைடP பூக்குடதைலயிலிருந்து
தைநஜேவத் திPத்துக்கு ஜேவண்டிPவற்தைற எடுத்துப் 
படுபவ்விPமாக அவரிடம் வெகாடுக்க, அவரும் 
அவற்தைறப் படுபவ்விPமாகப் 
வெபற்றுக்வெகாண்டு, ‘PாருதைடP வெபPருக்குச் 
வெசய்P ஜேவண்டும்?’ என்று கடாவ, 
'சுவாமியின் வெபPருக்ஜேக வெசய்து விடுங்கள்!’ 
என்று அவர்களில் ஒருத்தி சாவதானமாகச் 
வெசால்ல, ‘என் அப்பா 'லங் காணா ஈஸ்வரா! 
என்தைன ஏண்டா வெபPர் காணா அர்ச்சகனாகப் 
பதைடத்தாய்?' என்று சிவ நாமாவளியும், சிந்திP 
மூக்குமாக அவர் அந்த அர்ச்சதைனதைPச் வெசய்து 
முடிப்பாராயினர்.

‘அதற்கு ஜேமல் ஜேPாசிப்பதில் 
பிரஜேPாசனமில்தைல' என்று அர்ச்சகர் துணிந்து, 
அவர்கதைளஜேP ஜேநருக்கு ஜேநராக ஜேநாக்கி, 
'உங்களில் Pார் 'தி 'கதாம்பாள் என்று நான் 



வெதரிந்து வெகாள்ளலாஜேமா?' எனப் 
படுபவ்விPமாகக் ஜேகட்க, 'அது கூடத் 
வெதரிPாமலா இங்ஜேக நீங்கள் அர்ச்சகர் ஜேவதைல 
பார்க்க வந்திருக்கிறீர்கள்?’ என்று அந்த அழகு 
ராணிகள் குபீவெரன்று சிரிக்க, 'ஏண்டா, அதைதக் 
ஜேகட்டுத் வெதாதைலத்ஜேதாம்?' என்று அர்ச்சகர் 
அவமானத்தால் அப்படிஜேP குன்றிப் 
ஜேபாவாராயினர்.

அதுகாதைல பக்தஜேகாடிகஜேளாடு பக்தஜேகாடிPாக 
அங்ஜேக வந்திருந்த ஊருக்குப் புதிPவர் ஒருவர் 
அர்ச்சகருக்கு ஜேநர்ந்த அவமானத்தைதத் தமக்ஜேக 
ஜேநர்ந்த அவமானமாகக் கருதி, ‘ஏன் அம்மா, 
சிரிக்கிறீர்கள்? ஐவரும் ஒஜேர மாதிரிPாக உள்ள 
உங்களில் Pார் 'தி 'கதாம்பாள் என்று அவர் 
ஜேகட்டதில் என்ன தவறு?' என்று ஜேகட்க, 
'அதைதக்கூடத் வெதரிந்து வெகாள்ளாமல் அவர் 
இங்ஜேக அர்ச்சகராக வந்திருக்கிறாஜேர, அதுதான் 
தவறு!' என்று அவர்களில் ஒருத்தி வெசால்ல, 
‘நானும்தான் இந்த ஊருக்குப் புதிது; உங்களில் 
Pார் 'தி 'கதாம்பாள் என்று எனக்குந்தான் 
வெதரிPாது. அதனால் இந்தக் ஜேகாயிலுக்கு நான் 
வந்தது தவறாகிவிடுமா?’ என்று அவர் திருப்பிக் 



ஜேகட்க, ‘சந்ஜேதகவெமன்ன, தவறுதான்!' என்று 
அதற்கும் சதைளக்காமல் அவர்களில் 
இன்வெனாருத்தி அடித்துச் வெசால்ல, ‘ஏது, 
வெபால்லாத வெபண்களாயிருப்பார்கள் ஜேபால் 
இருக்கிறஜேத, இவர்கள்!’ என்று நிதைனத்த அவர், 
'அப்படிPானால் உங்களில் Pார் அந்த 'தி 
'கதாம்பாள் என்பதைத நீங்கள் Pாருக்கும் 
வெசால்லஜேவ மாட்டீர்களா?' என்று 
ஜேகட்க, ‘வெசால்ல மாட்ஜேடாம்; அவர்களாகத் 
வெதரிந்துவெகாள்ளாத வதைர நாங்களாகச் 
வெசால்லஜேவ மாட்ஜேடாம்!' என்று அவர்களில் 
மற்வெறாருத்தி வெசால்ல, 'ஓய், அர்ச்சகஜேர! அந்த 
'தி 'கதாம்பாதைள நீர் அவசிPம் 
வெதரிந்துவெகாள்ளத்தான் ஜேவண்டுமா?’ என்று 
ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட ஊருக்குப் புதிPவர் 
அர்ச்சகரின் பக்கம் திரும்ப, 'ஆம், அவசிPம் 
வெதரிந்துவெகாள்ள ஜேவண்டியிருக்கிறது!' என்று 
அவர் தம் மடியிலிருந்த நவரத்தின மாதைலதைP 
அழ மாட்டாக் குதைறPாகத் வெதாட்டுப் 
பார்த்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 'அப்படிPானால் 
வெகாஞ்சம் வெபாறும்; அதைத நான் கண்டுபிடித்துச் 
வெசால்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிவிட்டு அவர் 



அந்த ஐந்து ஆரணங்குகளின் பக்கம் திரும்ப, 
'எங்ஜேக கண்டுபிடியுங்கள், பார்க்கலாம்?’ என்று 
அவர்களில் மற்றும் ஒருத்தி அவதைர ஜேநாக்கி 
சவால் விட, 'அதற்கு நீங்கள் ஒரு காரிPம் வெசய்P 
ஜேவண்டும். அஜேதா வெதாங்குகிறஜேத, தூங்கா மணி 
விளக்கு, அதிலுள்ள ஐந்து சுடர்கதைளயும் நீங்கள் 
ததைலக்கு ஒன்றாகத் தூண்டிவிட ஜேவண்டும்!' 
என்று அவர் வெசால்ல, 'ஆஹா! அதற்வெகன்ன, 
அப்படிஜேP தூண்டிவிடுகிஜேறாம்!' என்று 
அவர்கள் ஒவ்வெவாருவரும் ஒவ்வெவாரு சுடராகத் 
தூண்டி விட்டுவிட்டு வர, கதைடசிPாகத் தூண்டி 
விட்டுவிட்டு வந்தவதைளச் சுட்டிக் காட்டி, 
'நீங்கள்தான் அந்த 'தி 'கதாம்பாள்!' என்று 
ஊருக்குப் புதிPவர் வெசால்ல, அவள் விPப்புடன் 
அவர் பக்கம் திரும்பி, 'அது எப்படித் வெதரிந்தது 
உங்களுக்கு?’ என்று ஜேகட்க, 'முதல் நால்வரும் 
சுடதைரத் தூண்டிவிடும்ஜேபாது தங்கள் விரலில் 
பட்ட எண்வெணதைPத் ததைலயிஜேல தடவிக் 
வெகாண்டார்கள்; அதிலிருந்து அவர்கள் 
நால்வரும் உங்களுக்குத் ஜேதாழிகள் என்பதைத 
நான் வெதரிந்துவெகாண்ஜேடன். ஐந்தாவதாகத் 
தூண்டிவிட்ட நீங்கள், உங்களுதைடP விரலில் 



பட்ட எண்வெணதைP விளக்கிஜேலஜேP தடவிவிட்டு
வந்தீர்கள்; அதிலிருந்து உங்கதைள நான் 'தி 
'கதாம்பாள் என்று வெதரிந்து வெகாண்ஜேடன்!' 
என்று அவள் விளக்க, 'தி 'கதாம்பாள் 'தா, தைத’
என்று 'திஜேPாடு ஒரு குதியும் ஜேபாட்டபடி, 
'அகப்பட்டுக்வெகாண்டீரா, நீர்தான் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர்!’ என்று 'விதைலயுPர்ந்த 
புன்னதைக’ ஒன்தைறச் சிந்த, 'ஆம், நாஜேனதான்!' 
என்று அவர் வெசால்லி விட்டு, 'அதைதத் வெதரிந்து 
வெகாள்ளவா இதுவதைர நீங்கள் உங்களுதைடP 
வெபPதைரச் வெசால்லாமல் அடம் பிடித்தீர்கள்?' 
என்று சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'ஆம், இங்ஜேக 
நீங்கள் வந்திருப்பதாக நான் ஜேகள்விப்பட்ஜேடன். 
உங்கதைளப் பார்க்க ஜேவண்டுவெமன்று எனக்கு 
வெராம்ப நாளாக ஆதைச. ஆனால் என்தைன எப்படி 
உங்களுக்குத் வெதரிPாஜேதா, அஜேத மாதிரி 
உங்கதைளயும் எனக்குத் வெதரிPாது. அதைதத் 
வெதரிந்து வெகாள்வதற்கு என்னடா வழி என்று 
ஜேPாசித்ஜேதன். இப்படி ஒரு வழி ஜேதான்றிற்று. 
அதைதக் தைகPாண்ஜேடன்; எதிர்பார்த்த 
வெவற்றிதைPயும் வெபற்ஜேறன்!' என்று அவள் 
வெசால்ல, அதுதான் சமPவெமன்று தம் 



மடியிலிருந்த நவரத்திர மாதைலதைP எடுத்துச் 
சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட அவள் 
தைகயில் ‘திணி, திணி' என்று திணித்து, 'ரகசிPம்; 
பரம ரகசிPம். தர்மகர்த்தா வெகாடுக்கச் 
வெசான்னார் இதைத!' என்று அர்ச்சகர் அவள் 
காஜேதாடு காதாகச் வெசால்ல, 'இதற்கா நீங்கள் 
அத்ததைன பாடு பட்டீர்கள்? அவருக்கு இது 
ரகசிPமாயிருந்தாலும் ஊருக்கு இது ஒன்றும் 
ரகசிPமில்தைலஜேP!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட 
அவள் அந்த நவரத்தின மாதைலதைP எடுத்து 
அங்ஜேகஜேP அணிந்து வெகாள்வாளாயினள்."

பதிஜேனாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
வித்திPா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
பன்னிரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் சாந்தா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு..…



12. பன்னிரண்டாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

சாந்தா வெசான்ன சர்வ கட்சி
ஜேநசன் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் காதைல எங்கள் 
விக்கிரமாதித்தர் வெவளிஜேP வெசல்லத் தPாராகிக் 
வெகாண்டிருந்த காதைல, ‘பார்தைவPாளர் 
அதைற'தைPச் ஜேசர்ந்த தைபPன் ஒருவன், அவதைரப் 
பார்க்க வந்திருந்த Pாஜேரா ஒருவர் பூர்த்தி வெசய்து 
வெகாடுத்த 'பார்தைவPாளர் சீட்டு' ஒன்தைறக் 
வெகாண்டு வந்து அவரிடம் வெகாடுக்க, அதைத 
அவர் வாங்கிப் பார்க்க அதில் கண்டிருந்ததாவது:

வெபPர் : சர்வகட்சி சாரநாதன்

விலாசம் : இன்பசாகரம், கபாலீஸ்வரம்

விஷPம் : புத்தக விஷPம்



‘இவெதன்ன ஜேவடிக்தைக? வெபPதைரப் பார்த்தால் 
சர்வ கட்சி சாரநாதனாயிருக்கிறது! விலாசத்தைதப் 
பார்த்தால் இன்ப சாகரம், 
கபாலீஸ்வரமாயிருக்கிறது! 'இன்பசாகரம்’ 
என்றால் தாதுபுஷ்டி ஜேலகிPம், மாத்திதைர-
இப்படி ஏதாவது வெசய்து விற்பவராயிருப்பாஜேரா 
என்னஜேவா, வெதரிP வில்தைலஜேP? அப்படி 
ஏதாவது இருந்தால் விஷPம் ஏன் புத்தக 
விஷPமாயிருக்கப்ஜேபாகிறது? என்று பலவாறு 
சிந்தித்து, ஒன்றும் புரிPாமல் தம்தைமத் தாஜேம 
நிந்தித்து, 'எதற்கும் வீடு ஜேதடி வந்த ஆசாமிதைPப்
பார்த்துத்தான் தைவப்ஜேபாஜேம!’ என்று 
எண்ணிPவராய், 'உள்ஜேள வரச் வெசால்!' என்று 
அவர் தைபPனிடம் வெசால்லி அனுப்புவாராயினர்.

அங்ஙனஜேம தைபPன் ஜேபாய்ச் வெசால்ல, உதைடயில்
ரா'ாஜிதைPயும், நாசித் துவாரங்கள் இரண்டும் 
சற்ஜேற அகன்றிருந்ததால் முகத்தில் ஜேகாயில் 
விதானங்களின் உச்சியில் உள்ள ஆளிதைPயும் 
ஒத்திருந்த வெநட்தைடPர் ஒருவர் உள்ஜேள 
நுதைழந்து, 'குட்மார்னிங், வெ'ய் ஹிந்த், 
வணக்கம்!’ என்று வெசால்லிவிட்டு, 'முதன் 
முதலாக உங்கதைளச் சந்திப்பதால் உங்களுக்கு 



எந்த வணக்கம் பிடிக்கும் என்று எனக்குத் 
வெதரிPவில்தைல. ஆகஜேவ, மூன்று விதமான 
வணக்கங்கதைளயும் வெசால்லி தைவத்ஜேதன்; 
உங்களுக்கு எது பிடிக்குஜேமா அதைத ஏற்றுக் 
வெகாள்ளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, மனிததைன 
மனிதன் வணங்குவஜேத எனக்குப் பிடிக்காது. 
தப்பித் தவறி Pாராவது வணங்கினால் 
அவர்களிடம் நான் மிகவும் 
எச்சரிக்தைகPாயிருப்பது வழக்கம்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, வந்தவர் காது 
வெகாஞ்சம் ஜேகட்காத ஜேதாஷத்தால் ஜேகட்டவர் 
ஜேபால் சிரித்து, 'இந்தக் காலத்திலும் 
வெவள்தைளPதைரப் பிடிக்கும் சிலர் இங்ஜேக 
இருக்கிறார்கள் அல்லவா? அவர்கதைளக் 
கண்டால் நான் ‘குட் மார்னிங்' என்று 
வெசால்ஜேவன். காங்கிரஸ்காரதைனக் கண்டால் 
வெ'ய் ஹிந்த், தி.மு.க. தைவக் கண்டால் வணக்கம். 
நமக்கு ஏன் ஒருவருதைடP வெபால்லாப்பு? 
விPாபாரம் நமக்கு முக்கிPமா? கட்சி நமக்கு 
முக்கிPமா? என்று ஜேகட்க, 'நமக்கு, நமக்கு என்று
வெசால்லி என்தைனயும் உங்கள் சர்வ கட்சியில் 
ஜேசர்த்துக்வெகாண்டு விட்டீஜேர? எனக்கு என்று 



வெசால்லும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் திருத்த, 
வந்தவர் அதைதயும் ஒரு சிரிப்புச் சிரித்துச் 
சமாளிப்பாராயினர்.

‘சரி, விஷPத்துக்கு வாருங்கள்!’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைரத் தூண்ட, ‘என்தைன 
உங்களுக்குத் வெதரிந்திருக்கு வெமன்று 
நிதைனக்கிஜேறன். 'சர்வகட்சி சாரநாதன்' என்று 
மட்டும் அல்ல; 'இன்பசாகரம் சாரநாதன்’ 
என்றும் என்தைன அதைழப்பார்கள்!' என்று 
வந்தவர் ஆரம்பிக்க, ‘இன்பசாகரம் என்றால் 
தாதுபுஷ்டி ஜேலகிPம், மாத்திதைர ஏதாவது தPார் 
வெசய்து விற்க வந்திருக்கிறீரா, என்ன? அப்படி 
ஏதாவது இருந்தால் இப்ஜேபாஜேத வெசால்லிவிடும். 
அனாவசிPமாகப் ஜேபசி, உம்முதைடP 
ஜேநரத்தைதயும் என்னுதைடP ஜேநரத்தைதயும் 
வீணாக்கிக் வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டாம். 
அவற்தைறவெPல்லாம் வாங்கிச் சாப்பிடக் கூடிP 
வPதைத நான் இன்னும் அதைடPவில்தைல!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் குறுக்கிட்டுச் வெசால்ல, 
‘இலக்கிP இன்பம் ஊட்டுவதுதான் என்னுதைடP
விPாபாரஜேம தவிர, இல்லற இன்பம் 
ஊட்டுவதல்ல' என்று வந்தவர் அதைத மறுக்க, 



‘இலக்கிPத்துக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்?' 
என்று விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, 
‘சம்பந்தப்படுத்தத்தாஜேன வந்திருக்கிஜேறன்!' 
என்று வந்தவரான சர்வகட்சி 
சாரநாதனாகப்பட்டவர் வெசால்லலுற்றாஆர், 
வெசால்லலுற்றாஆர், வெசால்லலுற்றாஆஆர்:

‘ஊர்ஜேபர் வெதரிPாமல் இருந்த எத்ததைனஜேPா 
ஜேபதைர இந்த உலகத்துக்ஜேக வெதரிந்தவர்களாக்கிP 
வெபருதைம எனக்கு உண்டு. அவர்களில் ஒஜேர 
ஒருவதைரப் பற்றி மட்டும் இங்ஜேக வெசால்கிஜேறன். 
தPவு வெசய்து வெசவி மடுக்க ஜேவணும். ‘தன்னலக் 
கழகத் ததைலவரான-மறந்துவிட்ஜேடன், தமிழ் 
நலக்கழகத் ததைலவரான திருப்பதி 
திருஞானத்தைத உங்களுக்குத் வெதரிந்திருக்கலாம். 
இப்ஜேபாது என் ஆஸ்தான எழுத்தாளராக 
விளங்கும் அவருக்குப் ஜேபச வரும் அளவுக்கு 
அப்ஜேபாது எழுத வருவதில்தைல. அதற்காக 
அவதைர நான் விட்ஜேடனா? ‘ஜேபசிக் 
வெகாண்டிருந்தால் மட்டும் ஜேபாதாது; எழுதவும் 
ஜேவண்டும். இது காங்கிரஸ் சீசன்; 
கட்டவெபாம்மதைனயும் வ.உ.சி. தைPயும் ஒரு தைக 
பாரும்!' என்ஜேறன். அவர் தPங்கினார்; 



'தPங்காதீர்!’ என்று அவர்கதைளப் பற்றி 
ஏற்வெகனஜேவ சிலர் எழுதியிருந்த புத்தகங்கதைள 
வாங்கி அவரிடம் வெகாடுத்து, 'இவற்தைற 
தைவத்துக்வெகாண்டு இஜேதமாதிரி உம்முதைடP 
வெசாந்த நதைடயில் எழுதிப் பாரும்; ஜேபச 
வருவஜேதாடு எழுதவும் வந்துவிடும்’ என்ஜேறன்; 
எழுதினார். அதற்காக அவர் எனக்கு நன்றி 
வெதரிவிக்கலாம். அதுதான் இல்தைலவெPன்றால் 
அந்தப் புத்தகங்களுக்கு ‘ராPல்டி'Pாவது 
ஜேகட்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஜேகட்டார்; என் 
வயிவெறரிPக் ஜேகட்டார்!' என்று வந்தவர் தன் 
வயிற்றில் தாஜேன ஓர் அடி அடித்துக்வெகாண்டு, 
'இந்த உலகத்தில் எனக்குப் பிடிக்காத விஷPம் 
ஏதாவது ஒன்று உண்டு என்றால், அது இந்த 
எழுத்தாளர்கள் தாங்கள் எழுதும் புத்தகங்களுக்கு
‘ராPல்டி' ஜேகட்கும் விஷPம்தான். எதற்காக 
இவர்களுக்கு ‘ராPல்டி' வெகாடுக்கஜேவண்டும்? 
தாங்கள் எழுதும் புத்தகங்களுக்கு இவர்கள் 
வெசய்யும் முதலீவெடல்லாம் மூதைள ஒன்றுதாஜேன? 
அதற்கா ராPல்டி? நாங்கஜேளா பணத்தைத முதலீடு 
வெசய்கிஜேறாம். அதைத வட்டிக்கு விட்டால் வட்டி 
வரும்; மூதைளதைP விட்டால் என்ன வரும்? 



வட்டி வருமா? பாண்டு, பத்திரம் எழுதுஜேவார் 
'எழுத்துக் கூலி' என்று ஏஜேதா ஒன்று ஜேகட்பது 
ஜேபால இவர்களும் ஜேவண்டுமானால் 
ஜேகட்கலாம். நாங்களும் 'ஜேபாகிறது, ஜேபா!’ என்று 
ஐம்பது ரூபாதைP ஐம்பது தவதைணகளிலாவது 
வெகாடுத்துத் வெதாதைலக்கலாம். இது வெதரிPாமல் 
அவர் அந்த ‘ராPல்டி ஜேகட்கும் மாபாவ'த்தைதச் 
வெசய்Pத் துணிந்தார். அதற்கும் நான் பின் 
வாங்கவில்தைல; வெசான்னது வெசான்னபடி 'பில்' 
ஜேபாட்டுக் வெகாடுக்க இருக்கஜேவ இருக்கிறது 
'அனுமான் அச்சகம்’ என்று துணிந்து, ஆயிரம் 
பிரதிகளுக்குரிP ‘ராPல்டி'தைP அவரிடம் 
வெகாடுத்து எழுதி வாங்கிக்வெகாண்டு, 
என்னுதைடP நன்தைமக்காக மட்டுமல்ல, 
அவருதைடP நன்தைமக்காகவும் இரண்டாயிரம் 
பிரதிகள் அவருக்குத் வெதரிPாமல் அச்சிட்டு 
விற்ஜேறன். 'இது அநிPாPமில்தைலPா?' என்று 
நீங்கள் ஜேகட்கலாம். இந்த அநிPாPத்தைத நான் 
வெசய்திராவிட்டால் அவரும் இவ்வளவு சீக்கிரம் 
வெபரிP மனிதராகியிருக்க முடிPாது; நானும் 
இவ்வளவு சீக்கிரம் வெபரிP 
பிரசுரகர்த்தராகியிருக்க முடிPாது...’



இங்ஙனம் தன் அருதைமத் ததைலவரும், தனக்குத் 
'தூண்டில் முள்’ ஜேபால் நாளது வதைர 
விளங்கிவருபவருமான திருப்பதி திருஞானம் 
வெபரிP மனிதரான கதைததைPயும், தான் வெபரிP 
பிரசுரகர்த்தரான கதைததைPயும் சர்வகட்சி 
சாரநாதனாகப்பட்டவர் வெசால்லிக்வெகாண்டு 
வந்தகாதைல, 'ஜேதவஜேகாட்தைட அண்ணாமதைல, 
ஜேதவக்ஜேகாட்தைட அண்ணாமதைல' என்று 
வெசால்லா நின்ற ஒரு பிரமுகர் ஏஜேதா காரிPமாக 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்க வர, 
அவதைரக் கண்டதும் சர்வகட்சி சாரநாதன் தன் 
முதுகில் Pாஜேரா திடீவெரன்று அதைறந்தாற்ஜேபால் 
துடித்து, வெநளிந்து, 'ஆத்தாடி!’ என்று தன் 
முதுதைகத் தாஜேன ஜேதய்த்துவிட்டுக் வெகாள்ள, 
விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிPாமல், ‘ஏன், என்ன
விஷPம்?' என்று திதைகக்க, ‘ஒன்றுமில்தைல; 
ஒன்றுமில்தைல!' என்று அவர் இளிக்க, 
ஜேதவக்ஜேகாட்தைட அண்ணாமதைலPாகப் 
பட்டவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட, 'அவர் அதைதச் 
வெசால்ல மாட்டார்; நான் ஜேவண்டுமானால் 
வெசால்கிஜேறன்?' என்று வெதாடங்கி, 'சிறு வPதில் 
இந்தப் பிள்தைளPாண்டான் என் புத்தகக் 



கதைடயில் ஜேவதைல பார்த்துக்வெகாண்டிருந்தான். 
வி.பி.பி. ஆர்டர் ஏதாவது வந்தால் அதற்குரிP 
புத்தகத்தைத என் கதைடயிலிருந்து எடுத்து 
அனுப்பிவிட்டு, பணத்தைதத் தவறுதலாகத் தன் 
அதைறயின் விலாசத்துக்கு வரவதைழத்துக் 
வெகாண்டு விடுவது இவனுதைடP வழக்கம். 
இதைத அறிந்த நான் இவதைன ஒரு நாள் முதுகில் 
அதைறந்து, கதைடதைP விட்ஜேட விரட்டிவிட்ஜேடன். 
அதிலிருந்து என்தைன எங்ஜேக கண்டாலும் இவன் 
தன் முதுதைக இப்படித்தான் ஜேதய்த்து 
விட்டுக்வெகாள்வது வழக்கம்!' என்று நாசூக்காகக்
குட்தைட உதைடக்க, 'மனுஷன் அந்த மட்டும் 
'தவறுதலாக' என்று ஒரு வார்த்தைத ஜேசர்த்துச் 
வெசால்லிதைவத்தாஜேர!' என்று சர்வகட்சி 
சாரநாதனாகப்பட்டவர் வழக்கம்ஜேபால் சிரித்து, 
'ஆமாம், ஆமாம்; தவறுதலாகத்தான் அப்படி 
நான் வெசய்து விட்ஜேடன்!’ என்று சமாளிக்க, 'தவறு
வெசய்தாலும் அதைதச் சரிPான முதைறயில் 
வெசய்திருக்கிறீர்! பணத்தைத ஜேவறு PாருதைடP 
விலாசத்துக்காவது ஜேபாய்ச் ஜேசரும்படிPான 
தவற்தைறச் வெசய்துவிடாமல், உம்முதைடP 
விலாசத்துக்ஜேக வந்து ஜேசரும்படிPான 



தவற்தைறPல்லவா வெசய்திருக்கிறீர்!’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் சமாதானம் வெசால்ல, 'ஆமாம் 
ஆமாம்; முதலில் நீங்கள் அவதைரக் கவனித்து 
அனுப்புங்கள்!' என்று சர்வகட்சி சாரநாதன் 
ஜேதவஜேகாட்தைட அண்ணாமதைலதைP அவருக்குத் 
வெதரிPாமல் சுட்டிக் காட்ட, விக்கிரமாதித்தரும் 
அப்படிஜேP அவதைரக் கவனித்து அனுப்ப, 
சர்வகட்சி சாரநாதனாகப்பட்டவர் விட்ட 
இடத்திலிருந்து வெதாட்டுக் வெகாண்டு 
வெசான்னதாவது:

‘...... காங்கிரஸ் சீசன் ஜேபாய் இலக்கிP சீசன் 
வந்தது. அந்த சீஸனுக்குத் தகுந்தாற்ஜேபால் 
ஏதாவது புத்தகங்கள் எழுதுமாறு நான் தன்னலக் 
கழகத் ததைலவதைர-தவறு, தமிழ் நலக் கழகத் 
ததைலவதைரத் தூண்டிஜேனன். ‘அக நானுறு, புற 
நானூறு, பத்துப் பாட்டு, எட்டுத்வெதாதைக 
என்றால் என் கிட்டக்கூட வர ஜேவண்டாம்; 
அவற்றுக்கும் எனக்கும் வெவகு வெவகு வெவகு 
தூரம்!' என்றார். 'தமிழ், தமிழ் என்று வெசால்லித் 
தமிழால் பிதைழத்துக்வெகாண்டு இப்படிச் 
வெசால்லலாமா? தவறாச்ஜேச! படிக்க 
எளிதாயிருக்கும் கம்பதைனயும் 



வள்ளுவதைனயுமாவது ஒரு பிடி பிடியுங்கஜேளன்!' 
என்ஜேறன்; 'தங்கதைள Pாரும் பிடிக்கக் கூடாது 
என்பதற்காகஜேவ அவர்கள் தங்களுதைடP 
நூல்கதைளப் பிறருதைடP தPவில் Pாரும் படிக்க 
ஜேவண்டிP அவசிPமில்லாமல் வெசய்துவிட்டுப் 
ஜேபாயிருக்கிறார்கள். அப்படியும் 'விடுஜேவாமா 
உங்கதைள?' என்று பலர் அவர்கதைளத் 
வெதாற்றிக்வெகாண்டு திரிகிறார்கள். அவர்கள் 
ஜேபாதாவெதன்று நானுமா அந்தக் கம்பதைனயும் 
வள்ளுவதைனயும் வெதாற்றிக்வெகாண்டு 
திரிPஜேவண்டும்?' என்றார். 'சரி, சிலப்பதிகாரம்?' 
என்ஜேறன் நான்; 'அதைதயும் தான் சிலர் ஜேகாவலன்,
கண்ணகி, மாதவி, மணிஜேமகதைல என்று ‘பார்ட், 
பார்ட்'டாகப் பிய்த்து எடுத்துவிட்டார்கஜேள?' 
என்றார் அவர். 'அதனால் என்ன, கண்ணகியின் 
கால் சிலம்தைப Pாரும் இதுவதைர கழட்டி 
எடுக்கவில்தைலஜேபால் இருக்கிறஜேத? நான் 
ஜேவண்டுமானால் காதைலப் பிடித்துக் 
வெகாள்கிஜேறன், நீர் கழட்டி எடும்!' என்ஜேறன்; 'அது
ஜேவண்டுமானால் வெசய்Pலாம்!’ என்றார் அவர். 
ஆனால் அதுவும் அவருதைடP ஜேபச்சுக்குப் 
பPன்பட்ட அளவு எழுத்துக்குப் 



பPன்படவில்தைல. அதற்கும் சதைளக்கவில்தைல 
நான்; எப்படியும் அவதைரப் வெபரிP 
மனிதராக்கிவிட்ஜேட மறு ஜேவதைல பார்ப்பது 
என்ற தீர்மானத்துடன், அன்பளிப்புப் பிரதி 
ஒன்ஜேறாடு ஆத்ம திருப்திPதைடயும் சிலதைர 
அணுகி, ‘திருப்பதி திருஞானம்' குறித்துத் 
ததைலக்கு ஒரு சிறப்புக் கட்டுதைர எழுதித் 
தருமாறு வழக்கம்ஜேபால் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
ஜேகட்ஜேடன். தைகஜேமல் பலன் கிதைடத்தது; அந்தக் 
கட்டுதைரகதைளத் வெதாகுத்துப் புத்தகமாக 
வெவளியிட்டு, அதற்வெகன்று ஒரு விழாஜேவ 
நடத்திஜேனன். அதனால் அவருதைடP புகழும் 
பல்கிப் வெபருகிற்று; என்னுதைடP ‘பாங்க் 
பாலன்ஸ்'ஸும் ஏஜேதா வெகாஞ்சம் பல்கிப் 
வெபருகிற்று. அந்த முதைறதைPப் பின்பற்றி......'

சர்வகட்சி சாராநாதன் ஜேமஜேல வெசால்லி 
முடிப்பதற்குள் 'அஜேடஜேட, குட்தைடPன் 
வெசட்டிPாரா? வாங்க, வாங்க!’ என்று முகமன் 
கூறி அவதைர வரஜேவற்றுக்வெகாண்ஜேட பாதாளம் 
உள்ஜேள வர, 'அட, நீ ஜேவஜேற இங்ஜேக 
இருக்கிறாPா? அது வெதரிPாமல் ஜேபாச்ஜேச 
எனக்கு!' என்று பூர்வாசிரமத்தில் குட்தைடPன் 



வெசட்டிPாராக இருந்த சர்வகட்சி சாரநாதன் 
இடியுண்ட நாகம்ஜேபால் மிரள, 'வட்டி, கிட்டி 
என்று வெசால்லும்ஜேபாஜேத நான் நிதைனத்ஜேதன். நீர் 
வெசட்டிPாராய்த் தான் இருக்க ஜேவண்டுவெமன்று. 
அது சரிPாய்ப் ஜேபாய் விட்டது!’ என்ற 
விக்கிரமாதித்தர், ‘ஏண்டா, பாதாளம்! இவதைர 
உனக்கு ஏற்வெகனஜேவ வெதரியுமா?' என்று ஜேகட்க, 
‘என்ன அப்படிக் ஜேகட்டுவிட்டீர்கஜேள? இவரால் 
தாஜேன நான் வெசாந்தமாக டாக்ஸி வாங்கி ஒட்ட 
ஆரம்பித்ஜேதன்?’ என்று அவன் வெசால்ல, 'ஓஜேஹா!
இவர்தான் உனக்கு முதன் முதலாகத் தம் 
பணத்தைதப் ஜேபாட்டுச் வெசாந்த டாக்ஸி வாங்கிக் 
வெகாடுத்தாரா?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் கடாவ, 
‘நல்லாச் வெசான்னீர்கஜேள, இவரா வெகாடுப்பார்? 
Pாராவது வெகாடுக்க வந்தால்கூட அதைதச் 
சுக்கிராச்சாரிPார்ஜேபால் இவர் குறுக்ஜேக வந்து 
தடுப்பாஜேர? கதைததைPக் வெகாஞ்சம் ஜேகளுங்கள்' 
என்று பாதாளம் வெசான்னதாவது:



1. பாதாளம் வெசான்ன பத்துப்
புத்தகங்கள் கதைத

‘வெநட்தைடPரான இந்தக் குட்தைடPன் வெசட்டிPார்
புத்தக விPாபாரம் மட்டும் வெசய்து வரவில்தைல; 
ஜேவறு எத்ததைனஜேPா வதைகPான விPாபாரங்கள் 
வெசய்து வந்தார். அவற்றில் சில வெவளிஜேP 
வெசால்லக் கூடிPதைவ; சில வெவளிஜேP வெசால்லக் 
கூடாததைவ. அந்த விPாபாரங்களில் ஒன்று, இவர்
சில டாக்சிகதைள வாங்கி ஓட்டிPது. என்னுதைடP 
ஜேபாதாத காலம், இவருதைடP டாக்ஸி 
டிதைரவர்களில் ஒருவனாக நானும் அப்ஜேபாது 
இருந்து வந்ஜேதன்.

ஒரு நாள் பத்துப் புத்தகங்களுடன் ஓர் 
எழுத்தாளர் இவதைரத் ஜேதடி வர, அந்தப் 
புத்தகங்கதைள இவர் வாங்கிப் பார்த்துவிட்டு, 
'எல்லாம் இந்தியிலிருந்து வெமாழி வெபPர்த்த 
நாவல்களாக அல்லவா இருக்கின்றன? 
இவற்றுக்காக உமக்குப் பணம் வெகாடுப்பது 
ஜேபாதாவெதன்று இந்தி ஆசிரிPருக்குமல்லவா 



ஏதாவது வெகாடுத்துத் வெதாதைலக்க ஜேவண்டும்?’ 
என்று தன் கண்ணிலிருந்து வடிந்த ரத்தத்தைதத் 
தன்னுதைடP ஜேமல் துண்டால் துதைடத்துக் 
வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 'ஜேவண்டாம்; அந்த 
நூலாசிரிPர் இறந்து ஐம்பது வருடங்களுக்கு 
ஜேமல் ஆகிவிட்டதால், சட்டப்படி நீர் அவருக்கு 
ஒன்றும் வெகாடுக்க ஜேவண்டாம்!' என்று வந்தவர் 
அபPம் அளிக்க, 'அஜேத மாதிரி நீரும் வெசத்து 
ஐம்பது வருடங்களுக்கு ஜேமல் ஆகியிருக்கக் 
கூடாதா?’ என்று இவர் முணுமுணுத்துக் 
வெகாண்ஜேட, 'சரி, இந்தப் பத்துப் 
புத்தகங்களுக்கும் நீர் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்?’ 
என்று ஜேகட்க, ‘இவற்தைற நாஜேன 
வெவளியிடலாவெமன்று இருந்ஜேதன். அதற்குள் என்
மதைனவி உடல் நலம் வெகட்டுப் படுத்த 
படுக்தைகPாகி விட்டாள். அவளுதைடP 
தைவத்திPச் வெசலவுக்கு இவற்தைறத்தான் 
இப்ஜேபாது நம்பியிருக்கிஜேறன்!' என்று அவர் 
வெசால்ல, 'அப்படிPானால் நான் வெசால்வதைதக் 
ஜேகளும்; உமக்கு வெமாத்தமாக ஒரு வெதாதைக 
கிதைடக்கும்!’ என்று இவர் ஏஜேதா கணக்குப் 
ஜேபாட, 'அந்தத் வெதாதைக தம்மால் மட்டும் தூக்கிச்



வெசல்லக் கூடிP வெதாதைகPாயிருக்குமா? அல்லது 
ஆட்ஜேடா, டாக்ஸி-இப்படி ஏதாவது ஒன்றின் 
உதவிதைP நாடஜேவண்டிP 
வெதாதைகPாயிருக்குமா?' என்று அவர் 
சாதைலதைPப் பார்க்க, இவர் ஒரு கதைனப்புக் 
கதைனத்துக் வெகாண்டு, ‘ஒரு பதிப்புக்கு ஜேமல் 
இந்தப் புத்தகங்கதைள வெவளியிட முடிPாது. 
ஆகஜேவ இந்தப் பத்துப் புத்தகங்களுக்கும் 
வெமாத்தமாக ரூபாய் இருநூறு வெகாடுத்து 
விடுகிஜேறன்; இவற்றின் உரிதைம முழுவதைதயும் 
எனக்ஜேக நீர் எழுதிக் வெகாடுத்துவிட ஜேவண்டும். 
என்ன, சம்மதமா?’ என்று ஜேகட்க, அவர் 
அப்ஜேபாதிருந்த நிதைலயில், ‘ம்’ என்று 
ஜேவண்டாவெவறுப்பாகத் ததைலதைP ஆட்ட, 
‘வெ'Pந்தி, பரிமளா, ஜேகாமளம், ராதா, கீதா, 
கறுப்புப் வெபண், சிவப்புப் வெபண், இந்திரன், 
சந்திரன் ஆக பத்துப் புத்தகங்களின் முழு முழு 
முழு உரிதைமயும் பதிப்பகத்தாருக்ஜேக, 
பதிப்பகத்தாருக்ஜேக, பதிப்பகத்தாருக்ஜேக! 
இவற்றுக்கும் இவற்தைற வெமாழி 
வெபPர்த்தவருக்கும், ஏஜேழழு 'ன்மங்களுக்கும் 
(ஏஜேழழு என்பது நாற்பத்வெதான்பது 



ததைலமுதைறகதைளயும், நாற்பத்வெதான்பது 
'ன்மங்கதைளயும் (இருந்தால்) குறிக்கும்.) 
எந்தவிதமான சம்பந்தமும் கிதைடPாது, 
கிதைடPாது, கிதைடPஜேவ கிதைடPாது!' என்று 
இவர் எழுதி வாங்கிக் வெகாண்டு பத்து ரூபாய் 
ஜேநாட்வெடான்தைற எடுத்து அவரிடம் நீட்ட, 
'பாக்கி ரூபாய் நூற்றுத் வெதாண்ணுறு?’ என்று 
அவர் திடுக்கிட்டுக் ஜேகட்க, 'பணந்தாஜேன? 
Pாரிடம் இருந்தால் என்ன? இப்ஜேபாதைதக்கு 
இதைத எடுத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் இன்தைறPச் 
வெசலதைவப் பாரும்; நாதைளக்கு வாரும்!' என்று 
வெசால்லி, இவர் அவதைர வழி அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இவர் 'நாதைள, நாதைள' 
என்று அவதைர இழுத்தடிக்க, அவர் 'நாதைளப் 
ஜேபாவார் நாPனா'ராகி வந்துஜேபாக, ரூபாய் நூறு 
தீர்ந்து, பாக்கி ரூபாய் நூறு இருந்த காதைல, அவர் 
ஒரு நாள் மாதைல ததைலவிரி ஜேகாலமாக 
'இன்பசாகர'த்துக்கு ஓடிவந்து, 'ஜேபாய்விட்டாள்; 
என் மதைனவி ஜேபாதிP தைவத்திP 
வசதியில்லாமல் ஜேபாஜேP ஜேபாய்விட்டாள்!' 
என்று அலற. ‘இவெதன்னடா வம்பு?' என்று இவர் 



துணிந்து நூறு ரூபாய் ஜேநாட்வெடான்தைற எடுத்து 
அவரிடம் நீட்ட, ‘ஆ! ரூபாய் நூறா? எனக்கா! 
ஒஜேர தடதைவயிலா?’ என்று அவர் தம் வாதைP 
நி'மாகஜேவ பிளந்து தைவப்பாராயினர்.

அதைதக் கண்டு பPந்துஜேபான இவர், ‘வெசத்தவன் 
ஜேவறு எங்ஜேகPாவது ஜேபாய்ச் வெசத்திருக்கக் 
கூடாதா? இங்ஜேக வந்துதானா வெசத்துத் வெதாதைலP
ஜேவண்டும்?’ என்று மருண்டு, மிரண்டு, 'அப்பா, 
பாதாளம்! ஜேபாலீசாரின் வெதால்தைலயிலிருந்து 
நீதான் என்தைனக் காப்பாற்ற ஜேவண்டும்!' என்று 
என்தைனக் வெகஞ்ச, 'உங்கதைள என்னால் எப்படிக் 
காப்பாற்ற முடியும்?’ என்று நான் ஜேகட்க, 
‘இவதைனத் தூக்கி நம் டாக்சியில் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஜேபாய் ஏதாவது ஒரு 
ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷனில் நில். ‘என்ன?’ என்று 
ஜேபாலீசார் ஜேகட்டால், ‘Pாஜேரா ஒரு பிரPாணி; 
வழியில், ‘மார்தைப அதைடக்கிறது; ஜேசாடா வாங்கி
வருகிறாPா?' என்றார். ‘சரி' என்று நான் 
வண்டிதைP நிறுத்தி விட்டு ஓடிஜேனன்; திரும்பி 
வந்து பார்த்தால் பிளந்த வாஜேPாடு வண்டியில் 
கிடந்தார்!’ என்று வெசால்லிவிடு. அதற்கு ஜேமல் 
அவர்கள் பாடு, அவன் பாடு! நம்தைமப் பிடித்த 



ததைலவலி விட்டுப் ஜேபாகும்!' என்று இவர் 
வெசால்ல, நான் அன்றிருந்த நிதைலயில் அதைதத் 
தட்ட முடிPாமல் அப்படிஜேP வெசய்P, அது 
‘இPற்தைக மரணம்’ என்று வெதரியும் வதைர நான் 
ஜேபாலீசார் இழுத்த இழுப்புக்வெகல்லாம் ஈடு 
வெகாடுத்து விட்டு, அதற்குப் பின் இவருதைடP 
ஜேவதைலக்கும் ஒரு முழுக்குப் ஜேபாட்டுவிட்டு, 
ஊரிலிருந்த நிலத்தைத விற்றுச் வெசாந்தமாக ஒரு 
டாக்சி வாங்கி ஓட்டலாஜேனன். என் 
கதைத இப்படிPாக, அந்த எழுத்தாளருக்ஜேகா ஒஜேர 
ஒரு வெபண்; இந்தப் புண்ணிPவானால் அவள் 
இப்ஜேபாது அனாதைதPாகி, ஒளதைவ ஆசிரமத்தில் 
இருக்கிறாள். இவஜேரா அவளுதைடP தகப்பனார் 
எலும் வெபாடிP வெமாழி வெபPர்த்துக் வெகாடுத்த 
பத்துப் புத்தகங்கதைளயும் இதுவதைர பத்துப் 
பதிப்புக்களுக்கு ஜேமல் வெவளியிட்டுப் பணம் 
பண்ணியிருக்கிறார்; இனி ஜேமலும் பண்ணுவார் -
அதுதான் ஏஜேழழு நாற்பத்வெதான்பது ததைல 
முதைறகளுக்கும் ஜேசர்த்து, அன்ஜேற இவர் 
அவரிடம் எழுதி வாங்கிவிட்டாஜேர! இதுதான் 
அந்தப் பரிதாபத்துக்குரிP எழுத்தாளரின் பத்துப் 
புத்தகங்களின் கதைத!’



பாதாளம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்ததும், ‘சரிதான்; இவருதைடP இன்ப 
சாகரம் எழுத்தாளர்களுக்வெகல்லாம் ஒஜேர 
துன்பசாகரமாயிருக்கும் ஜேபாலிருக்கிறது!' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட விக்கிரமாதித்தர் திரும்ப, 
'அப்படிவெPல்லாம் ஒன்றும் இல்தைல; அந்தப் 
வெபண்தைண ஒளதைவ ஆசிரமத்தில் 
ஜேசர்ந்தவன்கூட நான்தான்!' என்று சர்வகட்சி 
சாரநாதன் சர்வ பவ்Pத்துடன் வெசால்ல, அதுதான் 
சமPவெமன்று, 'அப்படிPா சமாசாரம்? இப்ஜேபாது 
என்ன வெசால்கிறீர்? அந்தப் வெபண்ணுக்காவது 
உம்முதைடP வெசலவில் ஒரு கலிPாணத்தைதப் 
பண்ணி தைவக்கிறீரா, இல்தைலPா? 
இல்தைலவெPன்றால் வெசால்லும்; ஓர் 
எழுத்தாளரின் திடீர் மரணத்துக்குக் காரணமான 
உம்தைம நான் இப்ஜேபாஜேத ஜேபாலீசாரிடம் 
ஒப்பதைடத்துவிடுகிஜேறன்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் மிரட்ட, 'ஐஜேPா, ஜேவண்டாம்! 
அப்படிஜேP பண்ணி தைவக்கிஜேறன்! என்று அவர் 
அலற, 'சரி, இலக்கிPத்துக்கும் எனக்கும் ஏஜேதா 
சம்பந்தப்படுத்தி தைவக்கப் ஜேபாகிஜேறன் என்றீஜேர, 
அது என்ன சம்பந்தம்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 



ஜேகட்க, 'தன்னலக் கழகத் ததைலவருக்குப் 
வெபருதைமதைPயும் புகதைழயும் ஜேதடி 
தைவத்ததுஜேபால் உங்களுக்கும் ஜேதடி தைவக்க 
ஜேவண்டுவெமன்று எனக்கு வெராம்ப நாட்களாக 
ஆதைச. அதற்காக உங்கள் ஜேபரால் 
பலதைர வெநருங்கி, உங்களுதைடP அருதைம 
வெபருதைமகதைளப் பற்றிச் சிறப்புக் கட்டுதைரகள் 
எழுதச் வெசால்லி, அவற்தைறத் வெதாகுத்துப் 
புத்தகமாக வெவளியிட ஜேவண்டுவெமன்று 
நிதைனக்கிஜேறன். அதற்கு உங்களிடம் அனுமதி 
வெபறஜேவ வந்ஜேதன்!’ என்று வெசால்ல, ‘பலர் 
என்றால் Pார், Pார்? அன்பளிப்பாக ஒரு பிரதி 
வெபறுவஜேதாடு ஆத்ம திருப்தி அதைடபவர்களா?' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'அதைதப் பற்றி 
நமக்வெகன்ன? நமக்கு ஜேவண்டிPது புகழும் 
வெபருதைமயும்தாஜேன?' என்று சர்வகட்சி 
சாரநாதன் சற்ஜேற மறந்திருந்த சிரிப்தைப உதிர்க்க, 
‘புகழும் வெபருதைமயும் நம்தைமத் ஜேதடி வர 
ஜேவண்டும். அவற்தைறத் ஜேதடி நாம் 
ஜேபாகக்கூடாது. அவ்வாறு ஜேதடும் புகழும் 
வெபருதைமயும் நிதைலக்கவும் நிதைலக்காது. ஜேபாய் 
வாரும் ஐPா, ஜேபாய் வாரும்!' என்று 



விக்கிரமாதித்தர் அவர் தைக கூப்புவதற்கு 
முன்னால் தாஜேம தம் தைகதைP ஓர் அடி அடித்துக் 
கூப்ப, ‘குட்மார்னிங், வெ'ய்ஹிந்த், வணக்கம்!' 
என்று உளறிக் வெகாண்ஜேட, 'தப்பிஜேனாம், 
பிதைழத்ஜேதாம்!' என்பதாகத்தாஜேன சர்வ கட்சி 
ஜேநசன் 'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடுவாராயினர்."

பன்னிரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
சாந்தா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
பதின்மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் சூரிPா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு…



13 . பதின்மூன்றாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

சூரிPா வெசான்ன மாண்டவன்
மீண்ட கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'பசிவெPடுத்தான் பட்டி, 
பசிவெPடுத்தான் பட்டி’ என்று ஒரு கிராமம் 
உண்டு. அந்தக் கிராமத்திஜேல ‘குப்பன், குப்பன்’ 
என்று ஒரு குடிPானவன் உண்டு. அவனுக்கு ஒரு 
தவமும் வெசய்PாமஜேலஜேP ஒன்பது குழந்தைதகள் 
பிறந்தன. வெகாஞ்சம் வளர்ந்ததும் ஊருக்கு 
ஒன்றாகச் வெசால்லிக்வெகாள்ளாமல் 
ஓடிப்ஜேபானதைவ ஜேபாக, பாக்கி இருந்ததைவ 
இரண்டு. அவற்றில் ஒன்று ஆண்; இன்வெனான்று 
வெபண். தைபPனின் வெபPர் சப்பாணி; வெபண்ணின்
வெபPர் வெவள்ளரி. அந்த வெவள்ளரி தாவணி ஜேபாட
ஆரம்பித்ததுதான் தாமதம், கிராமத்துக் 
காதைளகள் அதைனத்தும் அவதைளச் சுற்றிச் சுற்றி 



வந்து வட்டமிட்டன. ‘இவெதன்னடா, வம்பு! 
இவதைள எவன் தைகயிலாவது பிடித்துக் 
வெகாடுக்காதவதைர இந்தத் வெதால்தைல 
தீராதுஜேபாலிருக்கிறஜேத? இந்த வருஷமாவது 
நாலு தூறல் விழுந்தால் இருக்கிற இடத்திஜேல 
எள்ளாவது, வெகாள்ளாவது விதைதத்துப் 
பார்க்கலாவெமன்று நிதைனத்ஜேதன். ஒரு தூறல்கூட 
விழ வில்தைல. நாடாள வரும் மந்திரிகஜேளா 
மதைழ வெபய்தால் அதற்குக் காரணம் நாங்கள்தான்
என்று மார் தட்டிச் வெசால்கிறார்கள்! 
வெபய்Pாவிட்டாஜேலா அதற்குக் காரணம் Pார் 
என்று வெசால்லாமஜேல இருந்துவிடுகிறார்கள். 
இப்ஜேபாது நாம் இந்தப் வெபண்ணின் 
கலிPாணத்துக்கு என்ன வெசய்வது?' என்றான் 
குப்பன். ‘கவதைலப்படாஜேத, அப்பா! நான் 
பட்டணத்க்குப் ஜேபாய் அதற்கு ஜேவண்டிP 
பணத்தைத சம்பாதித்துக் வெகாண்டு வருகிஜேறன்!' 
என்றான் சப்பாணி. ‘வெசய் மகஜேன, வெசய். 
எனக்ஜேகா வPதாகிவிட்டது. இனி நீதாஜேன 
இந்தக் குடும்பத்தின் வெபாறுப்தைப ஏற்று நடத்த 
ஜேவண்டும்?’ என்றான் குப்பன். தைபPன் அன்ஜேற 
பட்டணத்துக்குப் புறப்பட்டான்.



அவன் ஜேபான நாளிலிருந்ஜேத அவதைனப் 
பணத்ஜேதாடு எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருந்த 
குப்பன், ஒரு நாள் வழக்கம் ஜேபால் அவதைன 
எதிர்பார்த்துத் திண்தைணக்கு வந்து உட்கார, 
தைகயில் அன்தைறP தினசரிப் பத்திரிதைகஜேPாடு 
வந்த அந்த ஊர் கர்ணம் அவதைன ஜேநாக்கிப் 
பரபரப்புடன் வந்து, ‘ஏண்டா, குப்பா! உனக்குச் 
சங்கதி வெதரியுமா?’ என்று ஜேகட்க, ‘என்ன 
சங்கதி?’ என்று அவன் அவதைரத் திருப்பிக் 
ஜேகட்க, அவர் தம் தைகயில் இருந்த 
பத்திரிதைகதைPத் துக்கிப் பிடித்து, ‘பட்டினிச் 
சாவு! பரிதாபம்! அந்ஜேதா, பரிதாபம்! ஏப்ரல் 1-
இன்று காதைல இருபது இருபத்திரண்டு வPது 
மதிக்கத் தகுந்த வாலிபன் ஒருவன், 'பசி! ஐஜேPா, 
பசி!' என்று அடி வயிற்றில் அடித்துக்வெகாண்ஜேட 
வெசன்தைன தங்கசாதைல வெதரு வழிPாக 
வந்துவெகாண்டிருந்தான். அப்ஜேபாது 
ஆளுங்கட்சிதைPச் ஜேசர்ந்த அந்தத் வெதாகுதி 
எம்.எல்.ஏ. அவனுக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் 
வந்துவெகாண்டிருந்தார். அவர், "ஸ், சத்தம் 
ஜேபாட்டுச் வெசால்லாஜேத! ரகசிPமாகவாவது 
வெசால்லித் வெதாதைல!" என்று 



வெசால்லிக்வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாஜேத அவன் 
மPங்கி கீஜேழ விழுந்தான். அதற்குப் பிறகு 
ஜேபச்சுமில்தைல, மூச்சுமில்தைல. அவனுதைடP 
சட்தைடப் தைபயிலிருந்து கிதைடத்த ஒரு 
கடிதத்திலிருந்து அவன் பசிவெPடுத்தான் 
பட்டிதைPச் ஜேசர்ந்தவவெனன்றும், வெபPர் சப்பாணி
என்றும் பிதைழப்பதற்காகப் பட்டணத்துக்கு 
வந்தவவெனன்றும், அவனுதைடP தகப்பனார் 
வெபPர் குப்பவெனன்றும் வெதரிகிறது’ என்று 
படிக்க, அதைதக் ஜேகட்ட குப்பன், 'ஐஜேPா, 
மகஜேன! ஜேபாய்விட்டாPா?' என்று அலற, உள்ஜேள
இருந்தபடி எல்லாவற்தைறயும் 
ஜேகட்டுக்வெகாண்டிருந்த வெவள்ளரி, 'ஐஜேPா 
அண்ணா! இதற்குத்தானா நீ பட்டணம் 
ஜேபானாய்?' என்று தன் ததைலதைPச் சுவரில் ஜேமாதி
அழுவாளாயினள்.

பார்த்தார் கர்ணம்; 'இனி அழுவதில் 
பிரஜேPாசனம் இல்தைல; பட்டணத்துக்குப் ஜேபாய் 
அவனுதைடP பிணத்தைதக் வெகாண்டுவரப் 
பாருங்கள்!’ என்றார். 'அதற்கும் பாழாய்ப் ஜேபான 
பணம் ஜேவண்டுஜேம, எங்ஜேக ஜேபாஜேவன்?’ 
என்றான் குப்பன்; 'அப்படிPானால் ஒன்று வெசய். 



வெமாத்தம் இருந்த ஒன்பதில் ஏழு ஜேபாக, பாக்கி 
இருந்தது இரண்டு. அந்த இரண்டிலும் ஒன்று 
ஜேபாக, பாக்கி இருப்பது ஒன்று என 
நிதைனத்துக்வெகாள்!' என்றார் கர்ணம். அப்படிஜேP 
நிதைனத்துக் குப்பன் தன் மகதைன மறந்து, 
அவனுக்குரிP ஈமக்கடன்கதைள மட்டும் 
மறக்காமல் வெசய்து முடிப்பானாயினன்.

இது நடந்த இரண்டாம் நாள் இரவு Pாஜேரா வந்து 
தன் வீட்டுக் கததைவத் தட்ட, ‘Pார் அது?’ என்று 
குப்பன் உள்ஜேள இருந்தபடிஜேP ஜேகட்க, 
‘நான்தான் அப்பா, சப்பாணி! கததைவத்திற, 
அப்பா!’ என்று வெவளிஜேP இருந்தபடி சப்பாணி 
குரல் வெகாடுக்க, அதைதக் ஜேகட்ட வெவள்ளரி, 
'ஐஜேPா, பிசாசு! அண்ணன் பிசாசா வந்து 
அதைலகிறான், அப்பா!' என்று அலற, 'அடப் 
பாவி! வெசத்தும் உன்தைன விடவில்தைலPா, இந்த 
வீட்டு ஆதைச? ஜேபாடா நாஜேP, ஜேபா!’ என்று 
குப்பன் உள்ஜேள இருந்தபடிஜேP அவதைனக் 
வெகாஞ்சம் வெசல்லமாக விரட்ட, 'இல்தைல, 
அப்பா! நான் வெசத்துப் ஜேபாகவில்தைல; 
உயிஜேராடுதான் இருக்கிஜேறன். கததைவத் திற, 
அப்பா!' என்று சப்பாணி வெவளிஜேP இருந்தபடி 



வெகஞ்ச, 'திறக்காஜேத, அப்பா! அது உள்ஜேள வந்து 
நம்தைம என்ன வெசய்யுஜேமா, என்னஜேவா?’ என்று 
வெவள்ளரி குப்பதைனத் தடுக்க, 'நானா திறப்ஜேபன்?
வெசருப்பால் அடி, ஜே'ாட்டால் அடி! காடு ஜேபான 
பிள்தைள உயிஜேராடு வீடு திரும்பி வந்தால்கூடச் 
ஜேசர்க்கக்கூடாது என்று வெபரிPவர்கள் 
வெசால்வார்கஜேள, அது எனக்குத் 
வெதரிPாதா? நாதைளக்கு ஆகட்டும், பூசாரி 
வெபான்னப்பதைனக் கூட்டி வந்து, வெபரிP பூதை' 
ஜேபாட்டு, இந்தப் ஜேபதைP ஒஜேரPடிPாக ஒழித்துக் 
கட்ட ஏற்பாடு வெசய்கிஜேறன்!' என்று அவன் கருவ,
சப்பாணி சிரித்து, 'ராத்திரிPாயிருக்கஜேவ 
இப்படிப் பPப்படுகிறீர்கள் ஜேபால் இருக்கிறது! 
நான் ஜேவண்டுமானால் இந்தத் 
திண்தைணயிஜேலஜேP படுத்துக் வெகாள்கிஜேறன். 
வெபாழுது விடிந்ததும் நீங்களாகஜேவ பார்த்துத் 
வெதரிந்துவெகாள்ளுங்கள் - நான் பிசாசா, 
இல்தைலPா என்று!' என்பதாகத் தாஜேன வெசால்லி 
விட்டுத் திண்தைணயில் படுக்க, 'ஏஜேதது, இந்தப் 
ஜேபய் அவ்வளவு ஜேலசில் இந்த வீட்தைட விட்டுப் 
ஜேபாகாது ஜேபாலிருக்கிறஜேத!' என்பதாகத்தாஜேன 
குப்பன் கததைவத் திறந்து வெகாண்டு கழியும் 



தைகயுமாக வெவளிஜேP வந்து, ‘ஜேபாகிறாPா, 
இல்தைலPா?' எனச் சப்பாணிதைP அடித்து 
விரட்ட, அக்கம் பக்கத்திலிருந்தவர்களும் அந்த 
அரவம் ஜேகட்டு ஆளுக்வெகாரு கழியுடன் அங்ஜேக 
வந்து, 'ஜேபா, காட்டுக்குப் ஜேபா! வீட்டுக்கு 
வராஜேத, காட்டுக்குப் ஜேபா!’ என்று அவதைன 
'அடி, அடி' என்று அடித்து விரட்டுவாராயினர்.

ஜேவறு வழியின்றிச் சப்பாணி ஓட, அதுகாதைல 
நல்ல ஜேவதைளPாக அந்த வழிஜேP வந்த மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைனக் கண்டதும் தம் காதைர
நிறுத்தி, 'என்ன சமாசாரம்?' என்று விசாரிக்க, 
'முதலில் அவர்கள் தைகயிலுள்ள ஜேகால்கதைளக் 
கீஜேழ ஜேபாடச் வெசால்லுங்கள்; நான் என்னுதைடP 
கதைததைPச் வெசால்கிஜேறன்!' என்று அவன் 
வெசால்ல, அவர் அப்படிஜேP வெசய்துவிட்டு, 'அது 
என்ன கதைத, வெசால்?' என்று ஜேகட்க, அவன் 
வெசான்ன கதைதPாவது:



1. சப்பாணி வெசான்ன காடு விட்டு
வீடு வந்த கதைத

‘இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் 'பட்டினிச் 
சாவு' என்ற ததைலப்பில் தினசரிப் 
பத்திரிதைககளில் ஒரு வெசய்தி வெவளிPாகி 
யிருந்ததைத நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அந்தச் 
வெசய்திக் குரிPவன் நான்தான். என் வெபPர் 
சப்பாணி. என்னுதைடP தங்தைக வெவள்ளரியின் 
கலிPாணத்துக்காக வெகாஞ்சம் பணம் 
சம்பாதித்துக்வெகாண்டு வரலாவெமன்று நான் 
பட்டணத்துக்குப் ஜேபாஜேனன். 'ஜேவதைல, ஜேவதைல' 
என்று நகவெரங்கும் ஜேதடிPதைலந்ததுதான் மிச்சம்; 
ஒரு ஜேவதைலயும் கிதைடக்க வில்தைல. அதற்குள் 
தைகயிலிருந்த காசும் வெசலவழிந்து விடஜேவ, 'பசி, 
பசி!' என்று பட்டணத்து வீதிகளில் நான் சுற்றி 
அதைலந்ஜேதன். அந்த நிதைலயில் என்தைனக் கண்ட 
ஆளுங் கட்சிக்காரர் ஒருவர், ‘ஸ், கத்தாஜேத! என்று
வெசான்னதுதான் எனக்குத் வெதரியும்; அதற்குப் 
பிறகு நான் நிதைனவிழந்து கீஜேழ 
விழுந்துவிட்ஜேடன். சில விநாடிகளுக் வெகல்லாம் 



சூடான காப்பி துளித் துளிPாக வந்து என் 
வாயில் விழுந்தது; இழந்த உணர்தைவ மீண்டும் 
வெபற்று வெமல்லக் கண் திறந்ஜேதன். என் வாயில் 
காப்பிதைP ஊற்றிக்வெகாண்டிருந்த ஒருவர், ‘ஸ், 
கண்தைணத் திறக்காஜேத!’ என்று சுற்று முற்றும் 
பார்த்துக் வெகாண்ஜேட என்னுதைடP தைகயில் பத்து 
ரூபாய் ஜேநாட்டு ஒன்தைறத் திணித்துவிட்டு, 
'இதைத தைவத்துக் வெகாள்; வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
வெசத்தவன்ஜேபால நடி!’ என்று வெசால்லிச் சிரித்துக் 
வெகாண்ஜேட ஏஜேதா ஒரு வெகாடிதைP எடுத்து விரித்து
என்ஜேமல் ஜேபார்த்தினார். அப்ஜேபாதுதான் அவர் 
எதிர்க்கட்சிதைPச் ஜேசர்ந்த Pாஜேரா ஒருவர் என்பது 
எனக்குத் வெதரிந்தது. பத்து ரூபாய் சும்மாவா? 
அவர் வெசான்னது வெசான்னபடி நான் கண்கதைள 
இறுக மூடிக்வெகாண்டு, கால்கதைள விதைறத்து 
நீட்டிக் வெகாண்ஜேடன். அவ்வளவுதான்; "பாரீர், 
பாரீர்! பட்டினிச் சாவு பாரீர்! 
தைகPாலாகாதவர்களிடம் ஆட்சிப் வெபாறுப்தைப 
ஒப்பதைடக்காதீர், ஒப்பதைடக்காதீர் என்று 
நாங்கள் அப்ஜேபாஜேத கரடிPாய்க் கத்திஜேனாஜேம, 
ஜேகட்டீர்களா? வெகாடுத்தீர்கள்; அதன் பலதைன 
இப்ஜேபாது அனுபவிக்கிறீர்கள். 



ஞாபகமிருக்கட்டும்; அடுத்த ஜேதர்தலிலாவது 
உங்கள் ஜேவாட்தைட எங்களுக்ஜேக ஜேபாட்டு, 
நீங்கள் எங்களிடம் ஆட்சிப் வெபாறுப்தைப 
ஒப்பதைடக்கவில்தைலவெPன்றால், இன்று வீதிக்கு 
வீதி விழும் பட்டினிச் சாவு நாதைள வீட்டுக்கு 
வீடு விழ ஆரம்பித்துவிடும், 'ாக்கிரதைத!’ என்று 
அங்ஜேக கூடிPவர்கதைள எச்சரித்துவிட்டு, 
அவர்கள் கதைலந்து வெசன்றதும், தமக்குத் வெதரிந்த 
ரிக்ஷாக்காரன் ஒருவதைன அதைழத்து, அவனிடம் 
இன்வெனாரு பத்து ரூபாய் ஜேநாட்தைட நீட்டி, 
'அசல் பாதைட ஒன்தைறத் தPார் வெசய்து, அதில் 
இவதைர அப்படிஜேP எடுத்து தைவத்துத் தூக்கிக் 
வெகாண்டு ஜேபாய், 'னநடமாட்டம் 
அதிகமில்லாத ஜேராடில் விட்டுவிட்டு 
வந்துவிடு!’ என்று வெசால்லி விட்டுச் வெசல்ல, 
அவருதைடP ததைல மதைறந்ததும் அவன் அவர் 
வெகாடுத்த ரூபாதைPத் தன் சட்தைடப் தைபக்குள் 
தைவத்துக்வெகாண்டு என்னிடம் வந்து, 'இன்னும் 
வெகாஞ்ச ஜேநரம் அப்படிஜேP தம் பிடி, தம்பி! 
கிதைடக்கிற காசிஜேல உனக்குப் பாதி, எனக்குப் 
பாதி!’ என்று தன்னுடன் இன்னும் மூவதைரச் 
ஜேசர்த்துக் வெகாண்டு, 'ஐPா! அனாதைதப் பிணம், 



ஐPா! ஆளுக்குக் கால் ரூபா, அதைர ரூபா தருமம் 
வெசய்யுங்கள், ஐPா!’ என்று என்தைனக் காட்டிப் 
பிச்தைச எடுத்து, அதைதக் வெகாண்டு அவர் 
வெசான்னபடிஜேP பாதைட கட்டி, அதில் என்தைன 
எடுத்து தைவத்துத் தூக்கிக் வெகாண்டு ஜேபாய் 
மூதைலக்வெகாத்தளம் ஜேராடில் விட்டு, 'தம்பி, இது 
வெபால்லாத பட்டணம், தம்பி! இங்ஜேக உள்ள 
அரசிPல் கட்சிக்காரர்கள் உங்கள் ஜேசதைவ 
எங்களுக்கு ஜேவண்டாம், எங்களுக்கு ஜேவண்டாம் 
என்று வெசான்னால்கூட நம்தைம விட 
மாட்டார்கள்; இழுத்து தைவத்துச் வெசய்வார்கள். 
ஏவெனனில், அதுதான் இப்ஜேபாது அவர்களுதைடP 
பிதைழப்பு! இல்தைலவெPன்றால், சுதந்திரம் 
வந்ததும் நம்தைமவெPல்லாம் மன்னர்கள் என்று 
வெசால்லிக் வெகாண்டிருந்த அவர்கள், இப்ஜேபாது 
ஜேவாட்டுப் ஜேபாடா விட்டால், அந்த 
மன்னர்கதைள உள்ஜேள தள்ளலாமா, அல்லது 
அவர்களுக்கு அபராதம் ஜேபாடலாமா என்று 
ஜேPாசித்துக் வெகாண்டிருப்பார்களா? எல்லாம் 
பதவி ருசி, பண ருசிPாஜேல வந்த விதைன! 
நாங்கள்கூட முன்வெனல்லாம் ஜேநர்தைமPாகத் 
தான் பிதைழத்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதாம். இப்ஜேபாது 



அவர்கதைளப் பார்த்துத்தான் வெகட்டுவிட்ஜேடாம். 
பாவம், நீ Pார் வெபற்ற பிள்தைளஜேPா, என்னஜேவா? 
அந்த எத்தர்களிடம் வதைகPாக அகப்பட்டுக் 
வெகாண்டுவிட்டாய், அதனால் என்ன? இஜேதா, 
உன் பங்குக்கு நானும் ஒரு ஐந்து ரூபாய் 
தருகிஜேறன். ஓடி விடு! ஓடி விடு! ஜேவறு எந்தக் 
கட்சிக் காரனாவது வந்து உன்ஜேமல் தன் கட்சிக் 
வெகாடிதைPப் ஜேபார்த்திப் பட்டினிச் சாவு 
பிரசங்கம் வெசய்வதற்குள்ஜேள நீ இந்த இடத்தைத 
விட்டு எங்ஜேகPாவது ஓடி விடு, ஒடி விடு!’ என்று
என்தைன விரட்ட, நானும் அப்படிஜேP ஓடி, முதல் 
காரிPமாக ஓர் ஒட்டலில் நுதைழந்து மூக்குப் 
பிடிக்கச் சாப்பிட்டுவிட்டு, வழக்கம்ஜேபால் 
படுப்பதற்கு எழும்பூர் ஸ்ஜேடஷதைனத் 
தஞ்சமதைடந்ஜேதன்.

வெபாழுது விடிந்தது; அன்தைறPக் காதைலப் 
பத்திரிதைகயில் வந்திருந்த ஒரு வெசய்தி என்தைன 
ஆனந்தக் கடலில் ஆழ்த்திPது. ஆளுங் 
கட்சிதைPச் ஜேசர்ந்த Pாஜேரா ஒரு நடிகர், ‘எங்கள் 
ஆட்சியிலா பட்டினிச் சாவு? இருக்காது; 
இருக்கஜேவ இருக்காது. அப்படிஜேP இருந்தாலும் 
அதற்குக் காரணம் டில்லிPாய்த்தான் இருக்க 



ஜேவண்டும். அதனால் என்ன, 
எதிர்க்கட்சிக்காரர்கதைளப் ஜேபால அதைத நாங்கள் 
வெவறுமஜேன பார்த்துக் வெகாண்டிருக்க 
மாட்ஜேடாம். அடிப்பதைடப் பிரச்தைன தீரும்ஜேபாது
தீரட்டும்; அதற்காகக் கிதைடத்த சந்தர்ப்பத்தைத 
நான் நழுவ விட மாட்ஜேடன். இஜேதா, 
பட்டினிPால் வெசத்துப் ஜேபான அந்தப் 
பரிதாபத்துக்குரிPவனின் குடும்பத்துக்கு நான் 
ரூபாய் இரண்டாயிரம் தருகிஜேறன்!' என்று அதில் 
அறிவித்திருந்தார். மகிழ்ச்சிக்குரிP அந்தச் 
வெசய்திதைP அப்பாவிடம் வெசால்லி, அதைதக் 
வெகாண்டு அவர் தங்தைகக்கு மணம் முடிக்கும் 
வதைர ததைலமதைறவாக இருக்கலாம் என்று 
எண்ணி நான் இங்ஜேக ஓஜேடாடி வந்ஜேதன். 
இவர்கள் என்னடா என்றால், 'ஜேபய், பிசாசு!' 
என்று என்தைன அடித்து விரட்டுகிறார்கள்!' 
என்பதாகத்தாஜேன அவன் தன் கதைததைPச் 
வெசால்லி முடிக்க, விக்கிரமாதித்தர் சிரித்து, 'ஓ, 
புத்திசாலிகஜேள! ஜேபய், பிசாசுகளில் கால்கள் கீஜேழ
பதிPாமல் வெகாஞ்சம் உPர்ந்து நிற்கும் என்று 
உங்கள் வெபரிஜேPார் வெசால்லக் ஜேகட்ட தில்தைலPா
நீங்கள்? அதைத இப்ஜேபாது மறந்து விட்டீர்களா? 



இவன் காதைலப் பாருங்கள்; நன்றாகப் 
பாருங்கள்!’ என்று சப்பாணியின் காதைலக் 
காட்ட, அவர்கள் குனிந்து அவன் காதைலப் 
பார்த்துவிட்டு, 'இவன் பிசாசு இல்தைலஜேடாய், 
நம்ம சப்பாணி!' என்று தங்கள் தைககளிலிருந்த 
ஜேகால்கதைளக் கீஜேழ ஜேபாட, 'இந்தக் காலத்தில் 
Pாரும் ஏமாந்துதான் ஏதாவது வெகாடுப்பார்கஜேள 
தவிர, ஏமாறாமல் ஒன்றும் வெகாடுக்க 
மாட்டார்கள். Pாஜேரா ஒரு நடிகர் ஏமாந்ஜேதா 
ஏமாறாமஜேலா ரூபாய் இரண்டாயிரம் தருவதாகச்
வெசால்கிறார். அதைதக் வெகாண்டு வெவள்ளரியின் 
கலிPாணத்தைத நடத்தி தைவயுங்கள். அதுவதைர 
சப்பாணிதைPத் ததைல மதைறவாக 
இருக்கவிடுங்கள்!' என்று வெசால்ல, ‘அப்படிஜேP 
வெசய்கிஜேறாம், அப்படிஜேP வெசய்கிஜேறாம்' என்று 
அவர்கள் அவதைன அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய் 
ராஜே'ாபசாரம் வெசய்து, அவன் விருப்பப்படிஜேP 
அவதைன 'அண்டர் கிரவுண்டு'க்கு அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்.

பதின்மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
சூரிPா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 



பதினான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பூரணி 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி 
வருவது காண்க... காண்க...காண்க......



14 . பதினான்காவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

பூரணி வெசான்ன சந்தர்ப்பம் சதி
வெசய்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் மாதைல 
வழக்கத்துக்கு விஜேராதமாகப் பாதாளம் வெகாஞ்ச 
ஜேநரம் கழித்து ஜேவதைலக்கு வர, ‘என்ன விஜேசஷம்,
இன்று ஏன் இவ்வளவு ஜேநரம்?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் விசாரிக்க, ‘எங்கள் மக்கள் 
மன்றத்தில் ஒரு தகராறு; அதைதத் தீர்த்து 
தைவப்பதற்குள் எனக்குப் 'ஜேபாதும், ஜேபாதும்' 
என்று ஆகிவிட்டது!’ என்ப தாகத்தாஜேன அவன் 
வெசால்ல, ‘உங்கள் மக்கள் மன்றமா? அப்படி 
ஏதாவது ஒன்தைற நீயும் எங்ஜேகPாவது ஆரம்பித்து
நடத்தி வருகிறாPா, என்ன?’ என்பதாகத்தாஜேன 
இவர் விPப்பும் திதைகப்புமாய்க் ஜேகட்க, 'ஆமாம்,
மக்களுக்குத் வெதாண்டு வெசய்P ஜேவண்டும் என்ற 



ஆர்வம் என் உள்ளத்திலும் திடீவெரன்று ஒரு நாள் 
‘வெபாங்கு, வெபாங்கு' என்று வெபாங்கி, ‘வழி, வழி' 
என்று வழிந்தது. அது வீணாய்ப் ஜேபாய்விடக் 
கூடாஜேத என்று அப்படி ஒரு மன்றத்தைத நானும் 
எங்கள் வட்டாரத்தில் ஆரம்பித்து நடத்தி 
வருகிஜேறன்!’ என்று பாதாளம் பகர, 'உங்கள் 
வட்டாரத்துக்குச் வெசால்வதைத என்னிடமும் 
வெசால்லாஜேத! உண்தைமதைPச் வெசால்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவன் முதுகில் ஒரு தட்டுத் 
தட்டிக் ஜேகட்க, ‘உங்களுக்குத் வெதரிPாததா? 
இந்தக் காலத்தில்தான் எத்ததைன வழிகளில், 
எத்ததைன தைககளில் சம்பாதித்தாலும் 
வெசலவுக்குப் ஜேபாத மாட்ஜேடன் என்கிறஜேத? 
இப்படி ஒரு மன்றம், கின்றம் ஆரம்பித்து 
நடத்திக்வெகாண்டு வந்தால், அது மக்களுக்குப் 
பPன்படுகிறஜேதா இல்தைலஜேPா, 
அரசிPல்வாதிகளுக்குப் பPன்படுகிறது; ஜேதர்தல்
சமPத்தில் அவர்களுக்கு ஜேவாட்டு வாங்கிக் 
வெகாடுக்கும் வதைகயில் அது எங்களுக்கும் ஏஜேதா 
வெகாஞ்சம் பPன்படுகிறது. ஜேதர்தல் இல்லாத 
காலங்களிஜேலா ஆனந்தமாகச் சீட்டாட அதைத 
நாங்கள் பPன்படுத்திக் வெகாள்கிஜேறாம்!' என்று 



பாதாளம் இவர் தட்டிP தட்டினால் சற்ஜேற 
வெநளிந்து வெசால்ல, 'அப்படிPா சமாசாரம்? அதில் 
என்ன தகராறு உங்களுக்கு?’ என்ற இவர் ஜேமலும்
குதைடP, ‘எங்கள் வட்டாரத்தில் இப்ஜேபாது 
உபஜேதர்தல் ஒன்று நடந்தஜேத, அதனால் ஏற்பட்ட 
தகராறு அது!’ என்று அவன் அப்ஜேபாதும் 
அதிலிருந்து நழுவப் பார்க்க, ‘ஏன், 
கிதைடத்ததைதப் பங்கு ஜேபாட்டுக் 
வெகாள்ளும்ஜேபாது உங்களுக்குள் சண்தைட 
வந்துவிட்டதா, என்ன?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
அவதைன விடாமல் இழுத்து தைவத்துக் ஜேகட்க, 
‘அந்த விஷPத்தில் நாங்கள் சண்தைட ஜேபாட்டுக் 
வெகாள்ஜேவாமா? வெவளிஜேP வெதரிந்தால் எங்கள் 
வெதாண்டின் தூய்தைமஜேP அதனால் 
வெகட்டுவிடாதா? காதும் காதும் தைவத்தாற்ஜேபால் 
அந்தக் கதைத நடந்துவிட்டது; இது ஜேவறு கதைத!’ 
என்று பாதாளம் வெசால்ல, 'அந்தக் 
கதைததைPத்தான் வெகாஞ்சம் வெசால்ஜேலன்?' என்று 
இவர் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, ‘ஏது, ஆதைள 
விடமாட்டீர்கள்ஜேபால் இருக்கிறஜேத?' என்று 
அவனும் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசான்னதாவது:



'ஆளும் கட்சிக்கும், எதிர்க் கட்சிக்கும் எங்கள் 
வட்டாரத்தில் கிதைளகள் உண்டு. ஆகஜேவ, அந்தக் 
கட்சிகதைளச் ஜேசர்ந்த ஜேவட்பாளர்கள் Pாரும் 
எங்கள் மன்றத்தின் பக்கம் ததைல தைவத்துப் 
படுப்பதில்தைல; நாங்களும் அவர்கள் இருக்கும் 
பக்கம் ததைல தைவத்துப் படுக்கமாட்ஜேடாம். 
எங்களுதைடP வாடிக்தைகPாளர்கவெளல்லாம் 
சுஜேPச்தைசPாளர்கள்தான். சுஜேPச்தைசPாளர்கள் 
என்றால் மட்டும் என்ன, சும்மாவா? 
நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மந்திரி சதைபகள் 
மாறிக் வெகாண்டிருக்கும் இந்தக் காலத்தில் 
அவர்களுதைடP சக்திதாஜேன எல்ஜேலாருதைடP 
சக்திதைPக் காட்டிலும் அதிகமாயிருக்கிறது. 
அவர்களால்தாஜேன ஜேவாட்டின் விதைலயும் 
விஷம் ஏறுவதுஜேபால் ஏறிக்வெகாண்ஜேட 
ஜேபாகிறது? அத்ததைகP சக்தி வாய்ந்த சுஜேPட்தைச 
ஜேவட்பாளர்கள் இருவர் எங்கள் வட்டாரத்தில் 
நடந்த உபஜேதர்தலில் ஆளும் கட்சிதைPயும், 
எதிர்க் கட்சிதைPயும் எதிர்த்துப் ஜேபாட்டி 
யிட்டார்கள். அவர்களில் ஒருவர் வெபPர் ராமன்; 
இன்வெனாருவர் வெபPர் ராவணன். ராமனுக்கு 
நாய்ச் சின்னம்; ராவணனுக்கு நரிச் சின்னம். 



‘நாய் நன்றியுள்ள பிராணி, அஜேத மாதிரி நானும் 
உங்களிடம் நன்றியுள்ளவனா யிருப்ஜேபன். 
ஆகஜேவ, எனக்ஜேக உங்கள் ஜேவாட்தைடப் 
ஜேபாடுங்கள்?’ என்று ராமன் பிரசாரம் வெசய்தார்; 
'இந்தக் காலத்தில் ஒரு ராஜ்Pத்தைத ஆள நன்றி 
மட்டும் ஜேபாதாது; தந்திரமும் ஜேவண்டும். 
அதைதத்தான் ரா'தந்திரம் என்று அந்த 
நாளிஜேலஜேP சாணக்கிPன் வெசால்லியிருக்கிறான். 
அந்தத் தந்திரம் நரிக்கு ஜேவண்டிP மட்டும் 
உண்டு என்பதைத நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆகஜேவ, 
உங்கள் ஜேவாட்தைட எனக்ஜேக ஜேபாடுங்கள்!' என்று
ராவணன் பிரசாரம் வெசய்தார்.

‘இப்படிPாகத்தாஜேன இவர்கள் பிரசாரம் சூடு 
பிடித்துக் வெகாண்டு வந்தகாதைல, ஒரு நாள் 
ஆளுங் கட்சிதைPச் ஜேசர்ந்த ஒருவர் எங்கள் 
மன்றத்தைதத் ஜேதடி வந்தார். ததைலவர் என்ற 
முதைறயில் நான் அவதைர வரஜேவற்று, ‘என்ன 
விஷPம்?' என்று விசாரித்ஜேதன். 'ஒன்றுமில்தைல; 
இந்தத் ஜேதர்தலில் உங்கள் மன்றம் Pாருக்கு 
ஜேவதைல வெசய்கிறது என்பதைத நான் வெதரிந்து 
வெகாள்ளலாஜேமா?' என்று அவர் வெமல்லக் 
ஜேகட்டார். 'ஜேபார்க்களத்தில் எந்த ரகசிPத்தைதயும் 



வெவளிப்படுத்துவதில்தைல என்பது உங்களுக்குத் 
வெதரியும்; அஜேத மாதிரித்தான் ஜேதர்தல் 
களத்திலும் நாங்கள் எந்த ரகசிPத்தைதயும் 
வெவளிப் படுத்துவதில்தைல!' என்ஜேறன் நான். 
'அப்படிPா, நீங்கள் 
சுஜேPச்தைசPாளர்களுக்குத்தாஜேன ஜேவதைல 
வெசய்கிறீர்கள்?' என்றார் அவர் அப்வெபாழுதும் 
விடாமல். ‘இல்தைல, மக்கள் மன்றம் இது. 
ஆகஜேவ, இது மக்களுக்காகஜேவ ஜேவதைல 
வெசய்கிறது!’ என்ஜேறன் நான் அதற்கும் அதைசந்து 
வெகாடுக்காமல். 'அட, சரிதான் ஐPா! Pார்தான் 
இந்தக் காலத்தில் மக்களுக்காக ஜேவதைல 
வெசய்Pவில்தைல? எல்ஜேலாரும் மக்களுக்காகத் 
தான் ஜேவதைல வெசய்கிஜேறாம். இப்படிச் வெசால்லி 
மக்கதைளத் தான் ஏமாற்றுகிஜேறாம் என்றால், 
நம்தைம நாஜேம ஜேவறு ஏமாற்றிக் வெகாள்ள 
ஜேவண்டுமா, என்ன? விஷPம் என்ன வெவன்றால், 
எங்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 
மக்களிதைடஜேP வெகாஞ்சம் அதிருப்தி 
காணப்படுகிறது. ஆகஜேவ, இந்தத் ஜேதர்தலின் 
முடிவு என்ன ஆகுஜேமா, என்னஜேவா என்று 
எங்கள் ஜேவட்பாளர் வெகாஞ்சம் பPப்படுகிறார். 



எதிர்க்கட்சி ஜேவட்பாளதைரப் பற்றி அவருக்குக் 
கவதைலயில்தைல; அந்தக் கட்சியின் ஜேமல் 
மக்களுக்குள்ள வெவறுப்புத் தீர இன்னும் பத்து 
வருடங்களாவது ஆகும் என்று அவர் 
நிதைனக்கிறார். இப்ஜேபாது எங்கள் பPவெமல்லாம் 
Pாரிடம் இருக்கிறது என்றால், 
சுஜேPச்தைசPாளர்களிடம்தான் இருக்கிறது. 
ஐந்ஜேதா, பத்ஜேதா வாங்கிக்வெகாண்டு உங்கள் 
சுஜேPச்தைசPாளர்களில் ஒருவதைரஜேPா, அல்லது 
இருவதைரயுஜேமஜேPா வாபஸ் வாங்கிக் வெகாள்ளச் 
வெசய்P முடியுமா உங்களால்? அதைதக் 
ஜேகட்கத்தான் நான் வந்ஜேதன்!' என்று அவர் 
உடஜேன விஷPத்துக்கு வந்தார். 'ஐந்ஜேதா, பத்ஜேதா 
என்றால்?’ என்று நான் இழுத்ஜேதன். 'ஐPாயிரம், 
பத்தாயிரம் என்ற அர்த்தம்; அதாகப்பட்டது, 
இங்வெகல்லாம் ஒரு ரூபா என்றால் ஓராயிரம் 
ஐPா, ஓராயிரம். என்ன, புரிந்ததா?’ என்றார் 
அவர். ‘புரிந்தது, புரிந்தது!’ என்ஜேறன் நான். 'சரி, 
இந்தாருங்கள் ரூபா ஐPாயிரம்; முதலில் இதைதக் 
வெகாண்டு ஜேபாய்க் காரிPத்தைத முடிக்கப் 
பாருங்கள்; முடிந்த பின் ஜேமற்வெகாண்டு ரூபா 
ஐPாயிரம் ஜேவண்டுமானாலும் எங்கள் 



ஜேவட்பாளர் வெகாடுக்கத் தPாராயிருக்கிறார்!' 
என்றார் அவர். நான் அதைத வாங்கிக்வெகாண்டு, 
'மக்களுக்காக உடல், வெபாருள், ஆவி மூன்தைறயும்
நாங்கள் தத்தம் வெசய்Pத் தPார், தPார், 
தPார் என்று நீங்கள் அடித்துப் ஜேபசும்ஜேபாது, 
விதைளPாட்டுக்காக அப்படிச் 
வெசால்கிறீர்களாக்கும் என்று நான் 
நிதைனப்பதுண்டு. இப்ஜேபாதல்லவா வெதரிகிறது, 
உடதைலயும் ஆவிதைPயும் மட்டும் நீங்கள் 
உங்களிடஜேம தைவத்துக்வெகாண்டாலும் 
வெபாருதைள மக்களுக்காக நி'மாகஜேவ தத்தம் 
வெசய்கிறீர்கள் என்று!' என்ஜேறன் நான். 
‘விதைளPாடாதீர்கள், ஐPா! எல்லாத் 
தத்தங்கதைளயும் எங்களுக்காகத்தான் நாங்கள் 
வெசய்து வெகாள்கிஜேறாம் என்று நான் வெசால்லிPா 
உங்களுக்குத் வெதரிP ஜேவண்டும்? விஷPத்தைதக் 
கவனியும்; நான் ஜேபாய் நாதைள வந்து 
பார்க்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிவிட்டுச் வெசன்றார் 
அவர். ‘எங்கள் மன்றத்துக்குக் கமிஷன்?’ 
என்ஜேறன் நான். 'சுஜேPச்தைச ஜேவட்பாளருக்குக் 
வெகாடுப்பதில் இருபத்தைதந்து சதவிகிதம் 



உங்களுக்கும் உண்டு!' என்று வெசால்லிவிட்டுச் 
வெசன்றார் அவர்.

'அவருதைடP ததைல மதைறந்ததும், ‘நானும் 
உங்கதைளத் தான் பார்க்க வருகிஜேறன்!' என்று 
‘இளி, இளி’ என்று இளித்துக்வெகாண்ஜேட 
எதிர்க்கட்சிதைPச் ஜேசர்ந்த ஒருவர் வந்து எனக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் உட்கார்ந்தார். ‘என்ன 
விஷPம்?' என்ஜேறன். 'ஆளுங் கட்சிக்காரர் 
வெசான்ன அஜேத விஷPம் தான்! அவர்களிடம் 
மக்களுக்குக் வெகாஞ்சம் அதிருப்தி 
ஏற்பட்டிருக்கும் இந்தச் சமPத்தில் ஜேபாட்டி 
ஜேநரிதைடப் ஜேபாட்டிPாக இருந்தால் நாங்கள் 
நிச்சPம் வந்து விடலாம் என்று நிதைனக்கிஜேறாம். 
அதற்குக் குறுக்ஜேக சுஜேPச்தைசPாளர்கள் இருவர் 
நின்று வெதாதைலக்கிறார்கள். அவர்கள் 
இருவதைரயுஜேம 'வாபஸ்' வாங்கிக் வெகாள்ளச் 
வெசய்து விட்டால் உங்களுக்கும், உங்கள் 
மன்றத்துக்கும் நாங்கள் ஜேவண்டிPதைதக் 
வெகாடுக்கிஜேறாம்' என்றார் அவர். 'சரி, 
ஜேவண்டாமல் என்ன வெகாடுப்பீர்கள்?’ என்ஜேறன் 
நான். ‘அவர்கள் உங்கள் மன்றத்துக்கு 
இருபத்தைதந்து சதவிகிதம் தாஜேன கமிஷன் 



தருவதாகச் வெசான்னார்கள்? நான் ஐம்பது 
சதவிகிதம் தருகிஜேறன்!' என்றார் அவர். 
'சுஜேPச்தைசPாளர்களுக்கு?' என்ஜேறன் நான். 
'அவர்கள் ஐந்துதாஜேன வெகாடுத்தார்கள்? நான் 
பத்து தருகிஜேறன்!' என்றார் அவர். 'சரி, வெகாடும்!' 
என்று வாங்கிக்வெகாண்டு, 'நாதைள வந்துப் 
பாரும்!’ என்ஜேறன் நான். அவர் ஜேபாய்விட்டார்.

‘ஆகா! 'னநாPகம் என்றால் 'பண நாPகம்’ 
என்று இப்ஜேபாதல்லவா வெதரிகிறது நமக்கு!' 
என்று எண்ணிக் வெகாண்ஜேட நான் அவர்கள் 
வெகாடுத்த பணத்துடன் முதலில் ராமன் 
வீட்டிற்குச் வெசன்று, விஷPத்தைதச் வெசான்ஜேனன். 
அவர், 'ராமா, ராமா' என்று காதைதப் 
வெபாத்திக்வெகாண்டு, ‘எனக்கு உங்கள் பணமும் 
ஜேவண்டாம்; அதற்காக என் அஜேபட்தைசதைP 
வாபஸ் வாங்க நான் தPாராகவும் இல்தைல!' 
என்றார். 'கிடக்கிறார், பிதைழக்கத் வெதரிPாத 
மனிதர்!' என்று நான் ராவணனின் வீட்டுக்குச் 
வெசன்று அவரிடம் விஷPத்தைதச் வெசான்ஜேனன். 
அவர் இரு தைககதைளயும் நீட்டி நான் வெகாடுத்த 
ரூபா பதிதைனந்தாயிரத்தைதயும் 
வாங்கிக்வெகாண்டு, ‘ஆகா! அதற்வெகன்ன, 



அப்படிஜேP வெசய்துவிடுகிஜேறன்!' என்றார். 'நன்றி!'
என்று வெசால்லிவிட்டு நான் திரும்பிஜேனன். 
‘அதைத நாய்க்குச் வெசால்லுங்கள்; நரிக்குச் 
வெசால்ல ஜேவண்டாம்!' என்றார் அவர்.

மறு நாள் வெசான்னது வெசான்னபடி ஆளுங் 
கட்சிக்காரரும் எதிர்க் கட்சிக்காரரும் ஒருவர் பின்
ஒருவராக என்தைனத் ஜேதடி வந்தார்கள். 
அவர்களிடம் நான் நடந்ததைதச் வெசான்ஜேனன். 
‘இரண்டு சனிPன்களில் ஒரு சனிPனாவது 
ஒழிகிஜேறன் என்று வெசால்கிறஜேத, அதைதச் 
வெசால்லுங்கள்!' என்று வெசால்லிவிட்டு, அவர்கள் 
இருவரும் எங்கள் மன்றத்துக்குரிP கமிஷதைன 
மறக்காமல் வெகாடுத்துவிட்டுச் வெசன்றார்கள்.

‘நரிச் சின்னம் வாபஸ் வாங்கிக் வெகாள்கிஜேறன் 
என்று வெசால்லிவிட்டதால், நாங்கள் நாய்ச் 
சின்னத்துக்கு ஜேவதைல வெசய்ஜேதாம். Pார், எதற்கு 
ஜேவதைல வெசய்து என்ன பிரஜேPாசனம்? 
கதைடசியில் வெவற்றி என்னஜேவா நரிச் 
சின்னத்துக்குத்தான் கிட்டிற்று. ‘ஏன், அவர் 
வாபஸ் வாங்கிக் வெகாள்ளவில்தைலPா?' 
என்கிறீர்களா? எங்ஜேக 



வாங்கினார்? பணத்தைதத்தான் இரு தைககதைளயும் 
நீட்டி வாங்கினார்; அஜேபட்தைசதைP வாபஸ் 
வாங்க அவர் ஒரு தைகதைPக்கூட நீட்டவில்தைல!

'இதைத வெவளிஜேP வெசால்வது எப்படி? 
சம்பந்தப்பட்ட மூவரும் ஜேதள் வெகாட்டிP 
திருடர்கள்ஜேபால் விழித்ஜேதாம். இந்தச் சமPத்தில்
எங்கள் மன்றத்தின் காரிPதரிசி வந்து, 
‘ராவணனுக்குப் பாராட்டு விழா நடத்த 
ஜேவண்டும்; இனி நம் வளர்ச்சி-இல்தைலயில்தைல, 
மன்றத்தின் வளர்ச்சி அவருதைடP தைகயில்தான் 
இருக்கிறது!’ என்றார். எனக்கு எப்படி இருக்கும்?
'அந்தத் துஜேராகிக்கா பாராட்டு விழா?' என்று 
சீறிஜேனன். 'அவர் துஜேராகி என்றால் நாமும் 
துஜேராகிகள்தான்!' என்றார் அவர். எனக்கு 
ஆத்திரம் தாங்கவில்தைல; 'அவன் சந்தர்ப்பவாதி!’
என்று இதைரந்ஜேதன். 'அவர் சந்தர்ப்பவாதி 
என்றால் நாமும் சந்தர்ப்பவாதிகள்தான்!' என்று 
அவரும் இதைரந்தார். இருவருக்கும் 
வாக்குவாதம் தடித்தது. ‘கதைடசிPாகச் 
வெசால்கிஜேறன்-ராவணன் துஜேராகி இல்தைல. 
புத்திசாலி; படுபுத்திசாலி. அவதைரப் புத்திசாலி 
என்று ஒப்புக் வெகாண்டால்தான் நாமும் 



புத்திசாலிகளாஜேவாம். இல்தைலவெPன்றால் 
அவரும் துஜேராகிதான்; நாமும் துஜேராகிகள்தான்!' 
என்று அவர் சாதித்தார். அதைத நான் மறுத்தாலும் 
என் மனம் என்னஜேவா 'உண்தைம; அவர் 
வெசால்வது முற்றிலும் உண்தைம!’ என்று சதா 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட இருந்தது. ஆகஜேவ, ஜேவறு 
வழியின்றி அவர் வெசான்னதைத ஒப்புக் வெகாண்டு, 
நாதைளக்கு எங்கள் மன்றத்தின் சார்பில் 
ராவணனுக்குப் பாராட்டு விழா 
நடத்தவிருக்கிஜேறாம். இதைத உங்களிடம் வெசால்ல
எனக்கு வெவட்கமாயிருந்தது. அதனால்தான் 
வெகாஞ்சம் ஒதுங்கிப் பார்த்ஜேதன். நீங்கள் 
விடவில்தைல; வெசால்லிவிட்ஜேடன்!'

பாதாளம் இதைதச் வெசால்லிவிட்டுத் ததைல குனிP,
விக்கிரமாதித்தர் அதன் ததைலதைP நிமிர்த்தி, 
'சந்தர்ப்பவாதி இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறான்; 
அவன் வாழ்வதைத எல்ஜேலாரும் பார்க்க 
முடிகிறது. சத்திPவாதி அந்த உலகத்தில் 
வாழ்வதாகச் வெசால்கிறார்கள்; அவன் வாழ்வதைத
Pாரும் பார்க்க முடிவதில்தைல. இதற்கு ஒரு 
முடிதைவ என்று காண முடிகிறஜேதா, அன்றுதான் 
இந்த மாதிரி அஜேPாக்கிPத் தனங்களுக்கும் ஒரு 



முடிதைவக் காண முடியும். அதுவதைர எளிதில் 
ஆதைசக்கு இதைரPாகக் கூடிP நிதைலயில் 
இருக்கும் உன்தைனப் ஜேபான்ற எளிP மக்கள் 
அதற்காக வெவட்கப்படுவஜேத இந்த நாடு வெபற்ற 
வெபரும் ஜேபறாகும்!' என்று வெபருமூச்சு 
விட்டுக்வெகாண்ஜேட வெவளிஜேP வெசல்ல, பாதாளம் 
அவதைர முந்திக்வெகாண்டுச் வெசன்று அவருக்காகக்
காரின் கததைவத் திறந்து விடுவானாயினன்."

பதினான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பூரணி 
இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; பதிதைனந்தாவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் அமிர்தா வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு....…



15. பதிதைனந்தாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

அமிர்தா வெசான்ன வஞ்சம் தீர்ந்த
கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! படிப்பவர்கதைளவிட 
எழுது பவர்கள் அதிகமாகிவிட்ட இந்த 
காலத்திலும், 'எழுத ஜேவண்டும், எழுத ஜேவண்டும்
எழுத்தாளராக ஜேவண்டும்' என்று சிலர் துடித்துக் 
வெகாண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா? அவர்களில் 
ஒருவர் எங்கள் ஊரிஜேல இருந்தார். வெபPர் 
அழகப்பன். 'அப்பா, அழகப்பா! ஜேவறு எந்த 
ஆதைச ஜேவண்டுமானாலும் உனக்கு 
இருக்கட்டும்; நாங்கள் ஜேவண்டாவெமன்று 
வெசால்லவில்தைல. ஆனால் இந்த எழுத்தாளராக 
ஜேவண்டும் என்ற ஆதைச மட்டும் ஜேவண்டாம். 
அது உன்தைனப் பட்டினிப் ஜேபாட்டுக் 
வெகான்றுவிடும்!' என்று அவருதைடP வெபற்ஜேறார் 
அவதைரப் பPமுறுத்திப் பார்த்தார்கள். அவர் 



ஜேகட்கவில்தைல; ‘அவெதல்லாம் அந்தக் காலம்; 
இந்தக் காலத்தில் எழுத்தாளருக்குக் கிதைடக்கும் 
வருமானம் ஜேவறு Pாருக்கும் கிதைடப்பதில்தைல!' 
என்பதாகத்தாஜேன அவர் துணிந்து, அந்தத் 
துதைறயில் முழுமூச்சுடன் இறங்குவாராயினர்.

‘அப்பா, அழகப்பா! எழுதும்ஜேபாஜேத 
வருமானத்தைத நிதைனவில் தைவத்துக்வெகாண்டு 
எழுதுகிறாஜேP, அந்த எழுத்து எப்படி 
உருப்படும்? எழுத்து என்றால் அது 
இதPத்திலிருந்து வர ஜேவண்டும்; வெவறுங் 
தைகயிலிருந்து வரக்கூடாது!’ என்று 
அடுத்தாற்ஜேபால அவருதைடP நண்பர்களில் சிலர்
அறிவுறுத்த, 'இரண்டும் வெபாய்! எழுத்து 
இதPத்திலிருந்தும் வருவதில்தைல; 
தைகயிலிருந்தும் வருவதில்தைல. அது 
ஜேபனாவிலிருந்து வருகிறது!’ என்பதாகத்தாஜேன. 
அவர்கள் வெசான்னதைதயும் அவர் உடஜேன 
மறுத்துவிட்டு, ஜேமலும் எழுதுவாராயினர்.

இந்த நிதைலயில், 'எழுத்தாளன் என்பவன் 
தன்னால் உருவாவதும் இல்தைல; பிறரால் 
உருவாக்கப்படுவதும் இல்தைல. அவன் 



தானாகஜேவ பிறக்கிறான்!' என்று ஏஜேதா ஒரு 
பத்திரிதைகயில் வெவளிPாகியிருந்த துணுக்கு 
ஒன்று அவதைர ஒரு கணம் துணுக்குற தைவக்க, 
'ஆஆஆமாம், எழுத்தாளன் பிறக்கும்ஜேபாஜேத 
ஜேபனாதைவக் தைகயில் பிடித்துக்வெகாண்டு 
பிறக்கிறானாக்கும்? சுத்த அபத்தம்!' என்ற 
மறுகணஜேம அவர் அதைதயும் 
சமாளித்துக்வெகாண்டு, ஜேமலும் ஜேமலும் எழுதி, 
‘குவி, குவி' என்று குவிப்பாராயினர்.

கதைத, கட்டுதைர, நாவல், நாடகம், கவிதைத-
எதைதயும் விடவில்தைல அவர்; பின்னால் 
அவற்றுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுவிடக் 
கூடாது என்பதற்காகத்தாஜேனா என்னஜேவா, 
வதைகக்கு நூறு எழுதி முடிக்கும் வதைர அவர் 
ஓPஜேவயில்தைல!

‘நூறு அவ்வளவு நல்ல எண் இல்தைல; குதைறந்த 
பட்சம் நூற்று ஒன்றாகவாவது எழுதி 
முடியுங்கள்!’ என்று அவருதைடP ஆத்ம 
நண்பர்களில் ஒருவர் வெசால்ல, 'சரி' என்று 
வதைகக்கு ஒன்றாக ஜேமலும் எழுதி, 
எல்லாவற்தைறயும் நூற்று ஒன்று, நூற்று ஒன்று 



என்று ஆக்கிP பின்னஜேர அவர் தம் ஜேபனாதைவக் 
கீஜேழ தைவப்பாராயினர்.

எல்லாம் முடிந்தது; அடுத்தாற்ஜேபால் அவர் 
எழுதிPதைவ அச்சு வாகனம் ஏற 
ஜேவண்டிPதுதான் பாக்கி. அதற்காகத் தாம் 
எழுதிPவற்றில் வதைகக்கு இரண்தைட 
எடுத்துக்வெகாண்டு அவர் ஒவ்வெவாரு பத்திரிதைக 
அலுவலகத்தின் ஜேமலும் பதைடவெPடுக்க, 
அவருதைடP பதைடவெPடுப்தைபக் கண்டு 
அஞ்சிஜேPா என்னஜேவா, ‘கதைத, கட்டுதைர எதுவும் 
ஜேநரில் வெபற்றுக் வெகாள்ளப்பட மாட்டாது; தபால்
மூலஜேம அனுப்ப ஜேவண்டும்' என்று எல்லாப் 
பத்திரிதைகக்காரர்களும் ஒருவர் பின் ஒருவராக 
அறிவிப்பாராயினர்.

பார்த்தார் அழகப்பர்; ‘பPந்தாங்வெகாள்ளிகள், 
ஜேகாதைழகள்!' என்று அவர்கதைள மனமாறச் 
சபித்துக் வெகாண்ஜேட, அவர்களுதைடP 
விருப்பம்ஜேபால் தாம் எழுதிPவற்தைறத் 
தபாலிஜேலஜேP அனுப்பினார். என்ன காரணஜேமா 
வெதரிPவில்தைல, சுவரில் எறிந்த பந்துஜேபால் 
அதைவ அவரிடஜேம திரும்பி 



வந்துவெகாண்டிருந்தன. 'வரட்டும், வரட்டும்!’ 
என்று அவர் ஏஜேதா ஒரு வஞ்சத்துடன் அவற்தைற 
வாங்கி தைவத்துக் வெகாண்டிருக்க, 'தபால் ததைல 
தைவத்து அனுப்பினால் அப்படித்தான் திரும்பி 
வரும். அது உங்கள் கதைத பிரசுரமாகும் என்ற 
நம்பிக்தைக உங்களுக்ஜேக இல்தைல என்று நீங்கஜேள
வெசால்வதுஜேபால் இல்தைலPா? இனி தபால் ததைல
தைவத்து அனுப்பாதீர்கள்!' என்று ஒரு நாள் 
தபாற்காரர் தன் சிரமத்தைதக் குதைறத்துக் 
வெகாள்வதற்காகச் வெசால்ல, அதைத அப்படிஜேP 
நம்பி, அன்றிலிருந்து அவர் தபால் ததைல 
தைவக்காமல் அனுப்ப, திரும்பி வருவது நின்றது; 
ஆனால் பிரசுரமாகாமல் வெகான்றது!

‘வெகான்றது' என்றால் அவதைர என்று நீங்கள் 
நிதைனத்துக் வெகாண்டு விடப் ஜேபாகிறீர்கள்! 
அவதைரPல்ல; அவருதைடP நம்பிக்தைகதைP!

எல்லாப் பத்திரிதைகக்காரர்களும் ஜேசர்ந்து தம்தைம 
எழுத்தாளராக விடாமல் வெசய்யும் இந்தச் சதிதைP
எப்படி முறிPடிப்பவெதன்று அவர் ஒரு நாள் 
ஜேPாசித்தார், ஜேPாசித்தார், அப்படி ஜேPாசித்தார். 
அந்த ஜேPாசதைனயின் முடிவில் தம்முதைடP 



எழுத்தைத அவர்கள் வடி கட்டுவதற்கு முன்னால் 
தாஜேம வடி கட்டி அனுப்பினால் என்ன என்று 
அவருக்குத் ஜேதான்ற, அதன்படி எதைத 
எழுதினாலும் அதைத முதலில் அவர் தம் 
நண்பர்களுக்குப் படித்துக் காட்டி, 
அவர்களுதைடP அபிப்பிராPத்தைதக் 
ஜேகட்பாராயினர்.

இதனால் பல நண்பர்கள் அவதைரக் கண்டதும் 
பPந்து ஓடி ஒளிP ஆரம்பிக்க, தப்பித்தவறி 
அகப்பட்டுக் வெகாண்ட சிலரும், அவர் தாம் 
எழுதிPதைதப் படித்துக் காட்டும் முன்னஜேர, 
'ஜேபஷ், ஜேபஷ்! சபாஷ், சபாஷ்!' என்று வெசால்லி 
விட்டு வெமல்ல நழுவப் பார்க்க, அந்த ஜேபஷும் 
சபாஷும் கூடத் தாம் எழுதிP கதைதக்கா, 
வெகாடுத்த ‘டிப'னுக்கா என்று வெதரிPாமல் அவர் 
தவிக்க, அவர்களால் 'ஜேபஷ்' ஜேபாடப்பட்ட 
கதைதகளும், 'சபாஷ்' ஜேபாடப்பட்ட 
கட்டுதைரகளும் கூடச் சீக்கிரஜேம திரும்பி வந்து, 
'சந்ஜேதகம் ஜேவண்டாம்; எல்லாம் ‘டிப'னுக்ஜேக!' 
என்பதைத ஐPமற நிரூபித்து, அவருதைடP 
தவிப்தைபத் தீர்த்து தைவத்தன.



ஆனாலும் அவர் தாம் ஜேமற்வெகாண்ட 
முPற்சிதைPக் தைகவிடவில்தைல; 'தமிழ்நாடு’ 
என்ற வெபPதைரச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தைவக்கத் 
தPங்கிPஜேபாது, 'அவர்கள் என்ன தைவப்பது, 
நாங்கஜேள தைவத்துக் வெகாள்கிஜேறாம்' என்று 
தங்கள் முகவரிஜேPாடு 'தமிழ்நாடு’ என்ற 
வெபPதைரயும் சிலர் ஜேசர்த்து எழுதிக்வெகாண்டு 
வரவில்தைலPா? அஜேதமாதிரி 'என்தைன இந்தப் 
பத்திரிதைகPாளர்கள் எழுத்தாளராக்கா விட்டால் 
என்ன, என்தைன நாஜேன எழுத்தாளராக்கிக் 
வெகாள்கிஜேறன்!' என்று அவரும் தம் வெபPருக்குப் 
பின்னால் 'அழகப்பன், எழுத்தாளர்' என்று 
ஜேசர்த்து எழுதினார். அத்துடன் அவர் 
நிற்கவில்தைல; அஜேத முதைறயில் ‘பிளாஸ்டிக் 
ஜேபார்டு' ஒன்தைறயும் தPார் வெசய்து, தம் வீட்டின் 
முகப்பில் மாட்டினார். அதற்குப் பின் அவர் 
எழுதும் கடிதங்கள், வெகாடுக்கும் ‘விசிட்டிங் 
கார்டு'கள் ஆகிPவற்றிவெலல்லாம்கூட அந்த 
முகவரி பார்ப்பவர்களின் கன்னத்தில் 
அதைறவதுஜேபால் வெகாட்தைட வெகாட்தைடPான 
எழுத்துக்களில் ‘பளீர், பளீர்' எனத் 
வெதறிக்கலாயிற்று.



இங்ஙனம் பிறதைரப் வெபாருட்படுத்தாமல் அவர் 
தம்தைமத்தாஜேம எழுத்தாளராக்கிக் வெகாண்டு 
வந்தகாதைல, அவருதைடP அத்திPந்த 
நண்பர்களில் ஒருவர், 'இந்தக் காலத்தில் 
எதற்கும் சீருதைட என்று ஒன்று உண்டு. அந்த 
முதைறயில் எழுத்தாளருக்கும் சீருதைட என்று 
ஒன்று உண்டு, உண்டு. அந்தச் சீருதைட ஜிப்பாவும்
ஜேவட்டியும்தான் என்று சில எழுத்தாளர்கள் 
வெசால்லாமல் வெசால்வது உண்டு, உண்டு, உண்டு!'
என்று வெசால்ல, 'இஜேதா, அவற்தைற இன்ஜேற 
அணிந்ஜேதன்!' என்று அவர் உடஜேன 
ஜேவட்டிதைPயும் ஜிப்பாதைவயும் வாங்கி அணிP, 
'அவெதல்லாம் அந்த நாள் சீருதைட; இந்த நாள் 
சீருதைட வெடரிலின் ஷர்ட்டும், வெடரின் 
பாண்ட்டும் ஐPா, வெடரின் பாண்ட்டும்!' என்று 
இன்வெனாரு நண்பர் வெசால்ல, 'ஆமாம்! ஆமாம்; 
அவெதல்லாம் பிற்ஜேபாக்கு எழுத்தாளர் அணியும் 
சீருதைட! நான் முற்ஜேபாக்கு எழுத்தாளராக்கும்’ 
என்று அன்ஜேற அவர் ஜிப்பாதைவயும் 
ஜேவட்டிதைPயும் கதைளந்து எறிந்துவிட்டு, 
வெடரிலின் ஷர்ட்டும் வெடரின் பாண்ட்டும் 
அணிவாராயினர்.



இப்படிPாகத்தாஜேன எழுதுவது ஒன்தைறத் தவிர 
பாக்கி எல்லாவற்றிலும் வெவற்றி கண்டு விட்ட 
அவர், 'இனி நான் என்ன வெசய்P ஜேவண்டும்?’ 
என்று ஒரு நாள் தமக்குத் தாஜேம ஒரு 
ஜேகள்விதைPப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு, 'எழுத்தாளர் 
சங்கத்தில் அங்கத்தினராக ஜேவண்டும்!' என்று 
அதற்குரிP பதிதைலயும் தமக்குத் தாஜேம 
வெசால்லிக்வெகாண்டு, எழுத்தாளர் சங்கச் 
வெசPலதைர அணுகித் தம்முதைடP விருப்பத்தைதத் 
வெதரிவிக்க, அவர் தம் மகிழ்ச்சிதைP முதற்கண் 
வெதரிவித்துக் வெகாண்டு, பழுத்துப் ஜேபான 
விண்ணப்பத் தாள் ஒன்தைற எடுத்துப் 
படுபவ்விPமாக அவரிடம் நீட்டுவாராயினர்.

அதைத வாங்கிப் பார்த்தார் அழகப்பர்; அதில் 
ஜேகட்கப்பட்டிருந்த ஜேகள்விகளில் ஒன்ஜேற 
ஒன்றுக்கு மட்டும் என்ன எழுதுவது என்று 
வெதரிPவில்தைல அவருக்கு. அதாகப்பட்டது, 
"இதுவதைர தங்களால் எழுதப்பட்ட கதைதகள் 
ஏதாவது எந்தப் பத்திரிதைகயிலாவது 
வெவளிPாகியிருக்கின்றனவா? 
வெவளிPாகியிருந்தால் அந்தப் பத்திரிதைககளில் 
இரண்டின் வெபPர்கதைள இங்ஜேக குறிப்பிடவும்' 



என்பஜேத அது. ‘எழுத்தாளர் சங்கத்தில் 
அங்கத்தினராக வருபவர் உண்தைமயிஜேலஜேP 
எழுத்தாளரா, இல்தைலPா என்பதைதத் 
தீர்மானிக்க இப்படி ஒரு ஜேசாததைனதைP இவர்கள்
தைவத்திருக்கிறார்கள் ஜேபால் இருக்கிறது! 
இதைதவிட, இதுவதைர நீர் எத்ததைன கதைதகள் 
எழுதியிருக்கிறீர் என்று ஜேகட்டிருக்கக் கூடாதா? 
அப்படிக் ஜேகட்டிருந்தால் வதைகக்கு நூற்று ஒன்று 
என்று எழுதி, இவர்கதைள நான் மூர்ச்தைச 
ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழ தைவத்திருப்ஜேபஜேன! 
இப்ஜேபாது நான் இதற்கு என்னத்தைதச் வெசால்ல? 
என்னத்தைத எழுத? பத்திரிதைககளில் வெவளி 
வந்தால்தான் எழுத்தாளரா, இல்லாவிட்டால் 
எழுத்தாளர் இல்தைலPா? இது என்ன அநிPாPம், 
இது என்ன அக்கிரமம்!' என்று அவர் குதைமP, 
வெசPலர் 'என்ன விஷPம்?’ என்று குதைடP, 
அழகப்பர் விண்ணப்பத் தாளில் தாம் கண்ட 
ஜேவண்டாத ஜேகள்விதைPப் பற்றி அவரிடம் 
விவரிக்க, 'பூ, இவ்வளவுதாஜேன? அதற்குப் 
பPந்து இங்ஜேக கட்ட வந்த சந்தாத் வெதாதைகதைP 
நீங்கள் மீண்டும் உங்களுதைடP சட்தைடப் 
தைபக்குள்ஜேள ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஜேபாய் 



விடாதீர்கள்! ஆண்டுக்வெகாரு முதைற விழா 
நடத்தி, அங்கத்தினர் அதைனவருக்கும் ஒரு 
ஜேவதைள சாப்பாடாவது ஜேபாட்டு அனுப்ப இந்தச் 
சங்கம் எப்படிPாவது உயிர் வாழ 
ஜேவண்டியிருக்கிறது. அதற்காகவாவது நீங்கள் 
வெசலுத்த ஜேவண்டிP சந்தாத் வெதாதைகதைPச் 
வெசலுத்தி, உடஜேன அங்கத்தினராகிவிட்டுப் 
ஜேபாங்கள்!' என்று வெசPலர் அபPம் அளிக்க, 
‘அப்படிPானால் என்னுதைடP கதைதகள் 
வெவளிPான பத்திரிதைககளில் இரண்டின் 
வெபPர்கள்தைள இந்த விண்ணப்பத்தாளில் 
குறிப்பிடச் வெசால்கிறீர்கஜேள, அதற்கு நான் என்ன் 
வெசய்வது?’ என்று அழகப்பர் கடாவ, 'கவதைல 
ஜேவண்டாம்; வெசத்துப் ஜேபான பத்திரிதைககள் 
எத்ததைனஜேPா இல்தைலPா? அவற்றில் இரண்டின்
வெபPர்கதைள எழுதிவிட்டுப் ஜேபாங்கள்!' என்று 
வெசPலர் அதற்கும் சட்வெடன ஒரு வழி காட்ட, 
'நன்றி!’ என்று அழகப்பர் அப்படிஜேP எழுதி, 
வெகாடுக்க ஜேவண்டிPதைதயும் வெகாடுத்து, 
‘என்னுதைடP வளர்ச்சிக்கு இந்தச் சங்கம் 
ஏதாவது வழி காட்டுமா?’ என்று வெமல்ல உசாவ, 
'சங்கம் இப்ஜேபாது தன்னுதைடP வளர்ச்சிக்கு 



வழிஜேதடிக் வெகாண்டிருக்கிறது. அந்த வழிதைPக் 
கண்ட பிறகுதான் அது எழுத்தாளர் வளர்ச்சிக்கு 
வழி காணும்!' என்று வெசPலர் வெசப்ப, 'அதுவதைர 
என்னால் எழுதப்பட்டதைவ வெPல்லாம் 
என்னிடஜேம இருக்க ஜேவண்டிPதுதானா?' என்று 
அழகப்பர் பின்னும் ஜேகட்க, 'ஜேவண்டாஜேம! 
அதிசP ஜேமாதிரம், அபூர்வ மூலிதைக, ஆச்சரிP 
குண சிந்தாமணி என்பது ஜேபான்ற சரக்குகளின் 
விளம்பரத்துக்கும், வி.பி.பி. ஆர்டருக்கும் என்ஜேற
சில பத்திரிதைககள் இங்ஜேக நடப்பது உண்டு. 
அவற்றுக்கு Pார் என்ன எழுதி அனுப்பினாலும் 
அதைத ஏவெறடுத்துக்கூடப் பார்க்காமல் 
அப்படிஜேP அச்சுக்கு அனுப்பிவிடுவது உண்டு, 
உண்டு. அதனால் அவற்றில் உங்கதைளப் ஜேபான்ற
எழுத்தாளர்களின் பதைடப்புக்கள் தப்பாமல், 
தவறாமல் வருவதும் உண்டு, உண்டு, உண்டு. 
வாசகர்கதைளப் பற்றிக் வெகாஞ்சங்கூடக் 
கவதைலப்படாமல், அவர்களுக்காகக் 
வெகாஞ்சங்கூட இரங்காமல் உங்கதைளப் ஜேபான்ற 
எழுத்தாளர்களுக்வெகன்ஜேற நடந்து வரும் அந்தப் 
பத்திரிதைககளுக்கு உங்களுதைடP விஷP 
தானத்தைத உண்தைமயிஜேலஜேP தானமாக எண்ணி 



அனுப்பி தைவயுங்கள்; தப்பாமல், தவறாமல் 
பிரசுரமாகும்!' என்று வெசPலர் பின்னும் வெசால்ல, 
'நன்றி, நன்றி!' என்று ஒரு முதைறக்கு இரு 
முதைறPாக நன்றி வெதரிவித்துவிட்டு, 'கண்ஜேடன் 
கண்ஜேடன், என்னுதைடP லட்சிPத்தைத எட்டிப் 
பிடிக்க வழி கண்ஜேடன்!' என்று அழகப்பர் 
ஏறுஜேபால் அங்கிருந்து 'ஏறு நதைட' நடந்து 
வருவாராயினர்.

வெசPலர் வெசான்னது வெசான்னபடி, விஷPத்தைதத் 
தானமாகப் வெபறுவதற்வெகன்ஜேற 
நடந்துவெகாண்டிருந்த சில வி.பி.பி. 
பத்திரிதைகPாளர்கதைள அணுகி, அழகப்பர் 
தம்முதைடP ‘விஷP தான'த்தைதச் வெசய்P, 
அவர்களும் 'தானம் வாங்கக் கூசிடுவான், 
தருவது ஜேமவெலனப் ஜேபசிடுவான்!’ என்னும் 
'தமிழன் தரும'த்தைதச் சற்ஜேற மறந்து 
அவற்தைற வாங்கி வெவளியிட, அதனால் தம் 
'ன்மஜேம சாபல்Pமுற்றது ஜேபான்று அவர் ததைல 
நிமிர்ந்து நடப்பாராயினர்.

இங்ஙனமாகத்தாஜேன தம்முதைடP லட்சிPத்தைத 
எட்டிப் பிடித்து அவர், ஆரம்ப காலத்தில் தாம் 



எழுதி அனுப்பிPவற்தைற அப்படிஜேP திருப்பி 
அனுப்பிP அத்ததைன பத்திரிதைக 
எழுத்தாளர்கதைளயும் எப்படி மட்டம் தட்டுவது, 
எங்ஙனம் பழி தீர்த்துக் வெகாள்வது என்று அதி 
அதி அதி தீவிரமாக ஜேPாசித்துக் வெகாண்டிருந்த 
காதைல, 'அதற்குரிP ஒஜேர வழி நீங்கள் உடஜேன 
ஜேபாய் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் 
பார்ப்பதுதான்!' என்று அவருதைடP அருதைம 
நண்பர்களில் ஒருவர் வெசால்ல, 'நல்ல ஜேவதைள. 
ஞாபகப்படுத்தினீர்கள்!' என்று அவர் அக்கணஜேம
சாட்சாத் விக்கிரமாதித்ததைரத் ஜேதடி ‘ஓடு, ஓடு’ 
என்று ஓடுவாராயினர்.

தமக்கு முன்னால் இதைறக்க இதைறக்க வந்து 
நின்ற அழகப்பதைர ஜேநாக்கி, ‘Pார் நீங்கள்? 
எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் விசாரிக்க, 'ஐPஜேகா! இன்னுமா 
என்தைன ‘Pார் நீங்கள்?’ என்று வாய் கூசாமல் 
ஜேகட்கிறீர்கள்? என்னுதைடP 
எழுத்ஜேதாவிPங்கள்தான் இப்ஜேபாது 
எத்ததைனஜேPா பத்திரிதைககளில் வெவளிPாகிக் 
வெகாண்டிருக்கின்றனஜேவ, அவற்தைற நீங்கள் 
பார்க்கவில்தைலPா?' என்று அழகப்பர் பதற, 



'பார்த்ஜேதன், பார்த்ஜேதன்; உங்கள் வெபPர்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் மறு படியும் அவதைர 
ஜேசாததைனக்குள்ளாக்க, ‘பார்த்த லட்சணமா என் 
வெபPர் என்ன என்று ஜேகட்கிறீர்கள்? அவமானம், 
அவமானம், ஓர் எழுத்தாளன் தன் வெபPதைரத் 
தாஜேன வெசால்லிக் வெகாள்வது ஜேபான்ற 
அவமானம் இந்த உலகத்தில் ஜேவறு ஏதாவது 
உண்டா, உண்டா, உண்டா? ஆனாலும் 
வெசால்கிஜேறன், வெசால்லித் வெதாதைலக்கிஜேறன்-என் 
வெபPர், என் வெபPர்-அடக், கடவுஜேள! இந்தச் 
சமPத்தில்தானா அது எனக்ஜேக மறந்து ஜேபாய்த் 
வெதாதைலP ஜேவண்டும்?-ஆ! வந்துவிட்டது, 
ஞாபகம் வந்துவிட்டது! 
அழகப்பன், அழகப்பன்!’ என்று ஒரு முதைறக்கு 
இருமுதைறPாக அழகப்பர் தம் வெபPதைர 
அழுத்தம் திருத்தமாகச் வெசால்ல, 'அழகப்பரா! 
இப்ஜேபாது நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? 
வீட்டிலிருந்து வருகிறீர்களா? இல்தைல, ஜேவறு 
எங்கிருந்தாவது வருகிறீர்களா? 'என்று 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட விக்கிரமாதித்தர் அவதைரச் 
சற்ஜேற சந்ஜேதகக் கண் வெகாண்டுபார்க்க, 'நீங்கள் 
நிதைனப்பது சரி! என்தைன 'அங்ஜேக' அனுப்பி 



தைவக்கத்தான் இங்குள்ள பத்திரிதைகPாளர்கள் 
அத்ததைன ஜேபரும் முPன்றார்கள். நல்ல 
ஜேவதைளPாக எழுத்தாளர் சங்கச் வெசPலர் 
என்தைனத் தடுத்தாட் வெகாண்டார்; அதிலிருந்து 
நான் தப்பிப் பிதைழத்ஜேதன். இப்ஜேபாது என்தைனப் 
பழி வாங்கிP அத்ததைன பத்திரிதைக 
எழுத்தாளர்கதைளயும் உடஜேன நான் பழிக்கு பழி 
வாங்க ஜேவண்டும். அதற்கு நீங்கள்தான் வழி 
காட்ட ஜேவண்டும்!' என்று அழகப்பர் தாம் வந்த 
விஷPத்துக்கு வர, 'அது என்ன பிரமாதம்! 
அவர்களுதைடP வெகாட்டத்தைத அடக்க நீரும் ஒரு 
சங்கத்தைத உடஜேன ஆரம்பித்துவிட ஜேவண்டிPது 
தான்!' என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 'என்ன சங்கம்?' 
என்று ஜேகட்டார் அழகப்பர். ‘எழுத்தாளர் 
சங்கம்தான்!' என்றார் அவர்; ‘அதுதான் 
இருக்கிறஜேத!' என்றார் இவர். 'இருந்தால் என்ன? 
வெசன்தைனக்கு ஒன்றாக இருந்த அதுதான் 
இப்ஜேபாது ஜில்லாவுக்கு ஒன்றாகி, அதுவும் 
ஜேபாதாவெதன்று நகரத்துக்கு ஒன்றாகி, அதுவும் 
ஜேபாதாவெதன்று ஊருக்கு ஒன்றாகி, அதுவும் 
ஜேபாதாவெதன்று வெதருவுக்கு ஒன்றாய் 
ஆரம்பமாகிக் வெகாண்டிருக்கிறஜேத, நீரும் 



உம்முதைடP வெதருவில் ‘எழுத்தாளர் சங்கம்’ 
என்று ஒன்தைற ஆரம்பியும்; அதற்கு உம்தைமஜேP 
ததைலவராகப் ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளும். நீர் 
எப்வெபாழுது எழுத்தாளர் சங்கத்தின் ததைலவராகி
விடுகிறீஜேரா, அப்வெபாழுஜேத இந்த 
உலகத்திலுள்ள அத்ததைன எழுத்தாளர்களுக்கும் 
இல்தைலயில்தைல, இந்தத் தமிழகத்திலுள்ள 
அத்ததைன எழுத்தாளர்களுக்கும் 
ததைலவராகிவிடுகிறீர்! அப்புறம் என்ன, 
அவர்கவெளல்லாம் உமக்குத் வெதாண்டர்கள் 
தாஜேன? இருந்து விட்டுப் ஜேபாகட்டும்! ஜேபாம் 
ஜேபாம், ஜேபாய் உடஜேன உங்கள் வெதருவில் 
எழுத்தாளர் சங்கத்தைத ஆரம்பியும். அது ஒன்ஜேற 
அவர்கதைளப் பழி வாங்க உமக்குள்ள ஒஜேர வழி; 
அது ஒன்ஜேற அவர்கதைள வஞ்சம் தீர்க்க 
உமக்குள்ள ஒஜேர வழி!’ என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட விக்கிரமாதித்தர் 
சட்வெடன்று எழுந்து தைகதைPப் புட்வெடன்று 
அடித்துக் கூப்ப, அழகப்பரும் ஜேவறு வழியின்றி 
எழுந்து பதிலுக்குக் தைககூப்பி விட்டு, 
அங்கிருந்து நகருவாராயினர்.”



பதிதைனந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் அமிர்தா 
இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நதைளக்கு வாருங்கள்; பதினாறாவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கிருபா வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு.......



16. பதினாறாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கிருபா வெசான்ன ஆதைச பிறந்து
அதைமதி குதைலந்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'பாதாளசாமி!' என்று ஒரு 
முதைற குரல் வெகாடுத்ததும், 'இஜேதா 
வந்துவிட்ஜேடன்!' என்று ஓடிவரும் பாதாளசாமி, 
ஒரு நாள் மூன்று முதைற குரல் வெகாடுத்தும் 
வராமற்ஜேபாக, 'என்ன விஷPம், எங்ஜேக ஜேபாய் 
விட்டான்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் தாஜேம 
எழுந்து வெசன்று வெவளிஜேP எட்டிப் பார்க்க, வெதரு 
வாயிற்படியில் முகவாய்க் கட்தைடதைPக் 
தைகPால் தாங்கிPபடி உட்கார்ந்திருந்த 
பாதாளசாமி, அப்வெபாழுதும் அவர் வந்ததைதக் 
கவனிக்காமல் ஏஜேதா ஜேPாசதைனயில் 
ஆழ்ந்திருக்க, ‘என்ன பாதாளசாமி, எத்ததைன 
முதைற கூப்பிட்டாலும் இன்று உன் காதில் 
விழவில்தைலஜேP! என்ன விஜேசஷம்?’ என்று 



விக்கிரமாதித்தர் அவன் முதுகில் ஒரு தட்டு 
தட்டிக் ஜேகட்க, அவன் திடுக்கிட்வெடழுந்து, 
'அதைத ஏன் ஜேகட்கிறீர்கள், ஜேபாங்கள், என் 
வீட்டுக்காரிக்குத் திடீவெரன்று என்வெனன்ன 
ஆதைசகவெளல்லாஜேமா பிறந்திருக்கின்றன. அதைவ 
ஏன் பிறந்தன, எப்படிப் பிறந்தன என்று நானும் 
ஜேPாசிக்கிஜேறன், ஜேPாசிக்கிஜேறன், அப்படி 
ஜேPாசிக்கிஜேறன்; ஒன்றும் புரிP மாட்ஜேடன் 
என்கிறது!’ என்று வெபருமூச்வெசறிP, ‘ஏன், மாதம் 
பிறந்ததும் நீ உன் சம்பளத்தைத வாங்கிக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் மதைனவியிடம் தாஜேன 
வெகாடுக்கிறாய்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 
‘நான் அதைத எடுத்துக் வெகாடுக்கும் வதைர அவள் 
எங்ஜேக காத்திருக்கிறாள்? சட்தைடதைPக் கழற்றி 
மாட்டிPதும் அவஜேளதான் வந்து 
எடுத்துக்வெகாண்டு விடுகிறாஜேள!' என்று 
பாதாளம் பரிதாபமாகச் வெசால்ல, 'அப்புறம் 
என்ன?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் விழிக்க, 
‘அதுதாஜேன வெதரிPவில்தைல எனக்கும்!' என்று 
பாதாளமும் அவருடன் ஜேசர்ந்து விழித்துக் 
வெகாண்ஜேட வெசான்னதாவது:



‘முன்வெனல்லாம் 'அடி, பவானி!' என்று 
கூப்பிட்டால் ஜேபாதும்; 'என்ன, அத்தான்!' என்று 
தித்திக்கக் குதைழந்து வெகாண்ஜேட வந்து எதிஜேர 
நிற்பாள். இப்வெபாழுது என்னடா. என்றால், ‘அடி
என்ன அடி? இனிஜேமல் ‘அடி!’ என்று 
வெசான்னால் இந்தக் கரண்டிPாஜேலஜேP உங்கதைள 
நான் அடிப்ஜேபன்!' என்று தன் தைகயிலுள்ள 
கரண்டிதைPக் காட்டுகிறாள். ‘சரி' என்று 'அடி'தைP
விட்டுவிட்டு, 'பவானி!' என்று கூப்பிட்டுப் 
பார்த்ஜேதன்; ‘வெவறும் பவானி என்ன 
ஜேவண்டியிருக்கிறது, பவானி? அடுத்த 
வீட்டுக்காரதைரப் பாருங்கள்; அவர் தம் 
மதைனவிதைP வெவறும் கமலா என்றா 
கூப்பிடுகிறார்? 'கமலாக்கண்ணு’ என்று 
வெசல்லமாகக் கூப்பிடவில்தைலPா? அஜேத மாதிரி 
நீங்களும் கூப்பிட்டால் என்னவாம்?' என்றாள். 
'சரி' என்று நானும் 'பவானிக் கண்ணு’ என்று 
கூப்பிட்ஜேடஜேனா இல்தைலஜேPா, ‘என்தைனPா 
மாமா, கூப்பிட்டீர்கள்?’ என்று ஜேகட்டுக் 
வெகாண்ஜேட எதிர் வீட்டுக் குழந்தைத வந்து எனக்கு 
எதிஜேர நின்றது. அதைதப் பார்த்து நான் 
சிரித்ததுதான் தாமதம்; 'இவெதல்லாம் உங்கள் 



சூழ்ச்சி! ஜேவண்டுவெமன்ஜேற நீங்கள் என்தைனக் 
கூப்பிடுவது ஜேபால் எதிர்வீட்டுக் குழந்தைததைPக் 
கூப்பிட்டிருக்கிறீர்கள்!' என்றாள். 'அவெதல்லாம் 
ஒன்றும் இல்தைல, பவானி! உன் வெபPரும் இந்தக்
குழந்தைதயின் வெபPரும் ஒண்ணு; அஜேதாடு 
‘கண்ணு’ என்று குழந்தைததைPத்தாஜேன 
கூப்பிடுவார்கள் என்பது இதற்குத் 
வெதரிந்திருக்கிறது அதனால்தான்...’ என்று நான் 
ஜேமஜேல வெசால்லி முடிப்பதற்குள், 'இந்தக் 
குழந்தைதக்குத் வெதரிவதுகூட எனக்குத் 
வெதரிPவில்தைல என்கிறீர்கள்; அப்படித்தாஜேன?' 
என்று அவள் என்ஜேமல் எரிந்து விழுந்தாள். 
'இவெதன்ன விதைளPாட்டு, உனக்குத் வெதரிPாதது 
இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்கிறது?’ என்று 
நான் அவள் ததைலயில் வெகாஞ்சம் ஐஸ் தைவத்துப் 
பார்த்ஜேதன். குளிரவில்தைல; அப்வெபாழுதும் 
அவள் உச்சி குளிரஜேவயில்தைல. 'உங்கதைளக் 
கட்டிக்வெகாண்டு நான் என்ன சுகத்தைதக் 
கண்ஜேடன்? பட்டுப் புதைடதைவ 
இல்லாவிட்டாலும் ஒரு தைநலான், தைநவெலக்ஸ் 
புதைடதைவPாவது உண்டா? தங்க நதைககள் 
இல்லாவிட்டாலும் கவரிங் நதைககளாவது 



உண்டா, உண்டா? கண்ணுக்கு ஒரு கறுப்புக் 
கண்ணாடி, தைகக்கு ஒரு டம்பப் தைபPாவது 
உண்டா, உண்டா, உண்டா? ஒரு மண்ணும் 
இல்தைல, இந்த வீட்டில்! அவெதல்லாம் 
இல்லாவிட்டால் ஜேபாகட்டும்; ஆதைசக்கு ஒரு 
வார்த்தைத ‘பவானிக் கண்ணு’ என்று 
கூப்பிடுங்கள் என்றால், அதற்கும் மனமில்தைல 
உங்களுக்கு! இனி எனக்கு இந்த வாழ்க்தைக 
பிடிக்காது. இந்தக் கூதைர வீட்தைட விட்டுவிட்டு 
நீங்கள் உடஜேன ஒரு மாடி வீட்டுக்காவது 
குடிஜேPற ஜேவண்டும்; உங்களிடமுள்ள ஓட்தைட 
தைசக்கிதைளத் தூக்கித் துார எறிந்து விட்டு, நீங்கள் 
உடஜேன ஒரு ஸ்கூட்டராவது வாங்கித் 
வெதாதைலக்க ஜேவண்டும். மாதைல ஜேநரத்தில்கூட 
அடுப்படியில் உட்கார்ந்து அழுது வடிP இனி 
என்னால் முடிPாது. இரவுக்கும் ஜேசர்த்து 
மத்திPானஜேம சதைமத்து தைவத்துவிட்டு, மாதைல 
ஜேநரத்தில் நான் உங்களுடன் வெவளிஜேP 
புறப்படத் தPாராயிருப்ஜேபன். நீங்கள் 
ஜேவதைலயிலிருந்து வந்ததும் என்தைனத் தூக்கி 
ஸ்கூட்டருக்குப் பின்னால் உட்கார தைவத்துக் 
வெகாண்டு சினிமாவுக்ஜேகா, பீச்சுக்ஜேகா 



ஜேபாகஜேவண்டும். அங்ஜேக நீங்கள் என்தைனக் 
கிள்ள ஜேவண்டும்; நான் துள்ள ஜேவண்டும். நான் 
உங்கதைளக் கடிக்க ஜேவண்டும்; நீங்கள் சிரிக்க 
ஜேவண்டும்!' என்று என்னவெவல்லாஜேமா பிதற்ற 
ஆரம்பித்துவிட்டாள். "இவெதன்ன வம்பு! 
நி'மாகஜேவ இவள் நம்தைமக் கடித்துவிட்டால், 
நம்மால் சிரிக்கவா முடியும்?' என்று நான் 
பPந்துஜேபாய், 'அவெதல்லாம் நடக்கும்ஜேபாது 
நடக்கிறது; இப்ஜேபாது நீ எனக்குச் ஜேசாற்தைறப் 
ஜேபாடு!' என்ஜேறன். 'இந்தச் ஜேசாற்தைறப் ஜேபாடும் 
ஜேவதைலதைPக்கூட இனி என்னால் வெதாடர்ந்து 
வெசய்து வெகாண்டிருக்க முடிPாது. ஜேபசாமல் 
நீங்கள் ஒரு 'தைடனிங் ஜேடபிள்' வாங்கி விடுங்கள்.
அதில் எல்லாவற்தைறயும் எடுத்து 
தைவத்துக்வெகாண்டு இருவரும் எதிரும் புதிருமாக
உட்கார்ந்து சாப்பிடுஜேவாம்!' என்றாள். 
'அப்படிஜேP வெசய்ஜேவாம்; அதற்காக நீ கவுன் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு பட்லதைரத் ஜேதடாமல் 
இருந்தால் சரி!’ என்ஜேறன் நான். 'இந்த 
வக்கதைணயில் ஒன்றும் குதைறச்சல் இல்தைல!' 
என்று அவள் தன் முகவாய்க் கட்தைடதைPத் 
ஜேதாள் பட்தைடயில் இடித்துக் வெகாண்ஜேட 



எனக்குச் ஜேசாற்தைறப் ஜேபாட்டாள். சாப்பிட்டு 
விட்டு வந்ஜேதன். வந்ததிலிருந்து ‘இத்ததைன 
நாளும் இல்லாத ஆதைசகவெளல்லாம் இன்று ஏன் 
அவளுக்கு வந்திருக்கின்றன?’ என்று நானும் 
ஜேPாசித்துப் பார்க்கிஜேறன், பார்க்கிஜேறன், 
அப்படிப் பார்க்கிஜேறன்-ஒன்றும் புரிP 
மாட்ஜேடன் என்கிறது!'

இப்படிPாகத்தாஜேன பாதாளம் 
வெசால்லிக்வெகாண்டு வந்ததைவPதைனத்தைதயும் 
வெபாறுதைமயுடன் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த 
விக்கிரமாதித்தர் கதைடசிPாகச் சிரிக்க, ‘என்ன 
சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்று பாதாளம் ஜேகட்க, 
‘வெநருப்பில்லாமல் புதைகPாது; அஜேத மாதிரி ஒரு 
காரணமும் இல்லாமல் உன் மதைனவிக்கு இந்த 
ஆதைசகவெளல்லாம் பிறந்திருக்காது. நீ சாPந்திரம் 
வீட்டுக்குப் ஜேபானதும் அவளுதைடP வெபட்டிதைP
அவளுக்குத் வெதரிPாமல் திறந்து பார்; அதற்கு 
ஆதாரம் ஏதாவது கிதைடக்கலாம்!' என்று 
வெசால்வாராயினர்.

அங்ஙனஜேம அன்று மாதைல பாதாளம் வீட்டுக்குச்
வெசன்றதும் அவள் வெபட்டிதைP அவளுக்குத் 



வெதரிPாமல் திறந்து பார்க்க, அதில் தமிழக 
அரசின் லாட்டரிச் சீட்டுக்கள் ஏ. பி. சி. டி. ஈ. எப். 
ஜி. எச். ஆக எட்டுப் பிரிவுகளிலும் வதைகக்குப் 
பத்தாக எண்பது சீட்டுக்கள் இருக்க, 
‘அடிப்பாவி! என் சம்பளத்தில் பாதிதைP இதற்கா 
அழுதாய்?’ என்று தனக்குள் 
வெபாருமிக்வெகாண்ஜேட அவற்தைறக் வெகாண்டு 
வந்து அவன் விக்கிரமாதித்தரிடம் வெகாடுக்க, 
அவர் அந்தச் சீட்டுக்கதைள வாங்கி அவற்றின் 
எண்கஜேளாடு பரிசு விழுந்த சீட்டுக்களின் 
எண்கதைள ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, அதிலிருந்த 
எண்பது சீட்டுக்களில் ஒன்றுக்கு இரண்டாவது 
பரிசாக ரூபா பத்தாயிரம் வந்திருப்பதைதக் கண்டு,
'இஜேதா பார்த்தாPா, இந்தச் சீட்டுக்குப் பரிசாக 
வந்திருக்கும் ரூபா பத்தாயிரம் தான் உன் 
மதைனவியின் திடீர் ஆதைசகளுக்வெகல்லாம் 
காரணம்!' என்று வெசால்ல, 'அப்படிPா சங்கதி? 
மூர் மார்க்வெகட்டிஜேல வெசப்படி வித்தைத காட்டிப் 
பிதைழப்பவன்தான் 'னங்கதைள ஆதைச காட்டி 
ஜேமாசம் வெசய்கிறான் என்றால், அரசாங்கமுமா 
அப்படிச் வெசய்P ஜேவண்டும்? அதைதவிட 
கள்ளுக்கதைடகதைளஜேP மறுபடியும் 



திறந்துவிடலாம்ஜேபால் இருக்கிறஜேத? என் 
மதைனவிக்குப் பத்தாயிரம் ரூபா 
வந்திருக்கிறவெதன்றால் என்ன அர்த்தம்? 
பத்தாயிரம் ஜேபருக்குப் பத்தாயிரம் ரூபா 
ஜேபாயிருக்கிறது என்றுதாஜேன அர்த்தம்? ‘அடுத்த 
வீட்டுக்காரதைனப் பட்டினி ஜேபாட்டுவிட்டுச் 
சாப்பிடுபவன் அஜேPாக்கிPன், திருடன்!' என்று 
வெசான்ன காந்தி மகான் பிறந்த நாட்டிலா 
இப்படிவெPல்லாம் நடப்பது? இது 
அநிPாPமில்தைலPா?' என்று பாதாளம் 
பிரலாபிக்க, ‘நிPாPம் அநிPாPத்தைதவெPல்லாம் 
இப்ஜேபாது நீ பார்க்கக் கூடாது. உனக்குப் 
பத்தாயிரம் கிதைடத்ததா, உன் மதைனவி 
வெசால்வது ஜேபால் மாடி வீட்டுக்குக் குடிஜேPறு; 
ஸ்கூட்டர் வாங்கு, தைடனிங் ஜேடபிள் வாங்கு! 
தைநலான் சாரி வாங்கு; கூலிங் கிளாஸ் வாங்கு! 
அவள் வெசால்வதுஜேபால் அவதைளத் தூக்கி 
ஸ்கூட்டருக்குப் பின்னால் உட்கார 
தைவத்துக்வெகாண்டு பீச்சுக்ஜேகா, சினிமாவுக்ஜேகா 
ஜேபா! அங்ஜேக நீ அவதைளக் கிள்ளு; அவள் 
துள்ளட்டும். அவள் உன்தைனக் கடிக்கட்டும்; நீ 
சிரி! பாக்கிப் ஜேபதைரப் பற்றி அரசாங்கத்துக்கு 



இல்லாத கவதைல உனக்கும் எனக்கும் 
என்னத்துக்கு? அவர்கள் நாசமாய்ப் ஜேபாகட்டும்!'
என்பதாகத்தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கதைள ஆசீர்வதித்து அவதைன 
வீட்டுக்கு அனுப்பி தைவப்பாராயினர்."

பதினாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான கிருபா 
இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; பதிஜேனழாவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கருணா வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு....…



17. பதிஜேனழாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கருணா வெசான்ன தைக பிடித்த
கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'ஆட்டுப்பட்டி, 
ஆட்டுப்பட்டி’ என்று ஒர் ஊர் உண்டு. அந்த 
ஊரிஜேல 'ஆண்டிPப்பன், ஆண்டிPப்பன்’ என்று 
ஒரு குடிPானவன் உண்டு. காய்கறித் ஜேதாட்டம் 
ஜேபாட்டுப் பிதைழத்து வந்த அவன், வாரத்துக்கு 
ஒரு நாள் தன் ஜேதாட்டத்தில் விதைளயும் 
காய்கறிகளுடன் அடுத்த ஊரில் கூடும் 
சந்தைதக்குப் ஜேபாவான். அங்ஜேக, தான் 
வெகாண்டுஜேபான காய்கறிகதைள விற்றபின், விற்று 
முதலான காதைச அவன் ஒரு முதைற அங்ஜேகஜேP 
எண்ணிப் பார்ப்பான். எண்ணிப் பார்த்தபின் 
அதைத ஒரு தைபயில் ஜேபாட்டுக் கட்டி இடுப்பில் 
வெசருகிக்வெகாண்டு, காலிPான கூதைடதைPத் 
தூக்கித் ததைலயில் கவிழ்த்துக்வெகாண்டு, ஏதாவது 



ஒரு சினிமாப் பாட்தைட வழி வெநடுகப் 
பாடிக்வெகாண்ஜேட வரும் அவன் வெபாழுது சாய்ந்த
பின் வீடு திரும்புவான். வாசலில் அவன் வரதைவ 
எதிர்ஜேநாக்கிக் காத்திருக்கும் அவனுதைடP 
மதைனவி அன்னலட்சுமி, 'இன்று எனக்கு என்ன 
வாங்கிக் வெகாண்டு வந்தீர்கள்?’ என்பாள்; 
'மருக்வெகாழுந்து' என்பான் அவன். 
‘அவ்வளவுதானா?' என்று அவள் அவதைனத் தன் 
கண்ணால் ஒரு வெவட்டு வெவட்டிக் 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட, அவன் ததைலயிலுள்ள 
கூதைடதைP எடுத்து ஒரு மூதைலயில் வீசி எறிவாள்.
‘இல்தைல; லாலாக் கதைட மிட்டாயும் 
வாங்கிக்வெகாண்டு வந்திருக்கிஜேறன்!' என்று 
வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவன் உள்ஜேள ஜேபாவான். 
அவள் அவதைனத் வெதாடர்ந்து வெசன்று, அவன் 
தன் இடுப்பில் வெசருகி தைவத்திருக்கும் 
பணப்தைபதைP வெவடுக்வெகன்று பிடுங்கி, 'இன்று 
எவ்வளவுக்கு விற்றுக் வெகாண்டு 
வந்திருக்கிறீர்கள்?’ என்ற ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட 
அதன் முடிச்தைச அவிழ்ப்பாள். 
‘இருபத்வெதட்டுக்கு!’ என்பான் அவன். 
'நி'மாகவா?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அவள் 



விளக்கடிக்குச் வெசன்று, மீண்டும் அதைதக் கீஜேழ 
வெகாட்டி எண்ணிப் பார்ப்பாள். அங்ஙனம் 
எண்ணிப் பார்க்குங்காதைலயில் ‘குப்'வெபன்று 
விளக்கு அதைணயும். ‘பாழாய்ப்ஜேபான காற்று 
எங்கிருந்ஜேதா வந்து இந்த விளக்தைக 
அனணத்துவிட்டஜேத? அம்மா, இங்ஜேக வந்து 
இந்த விளக்தைகக் வெகாஞ்சம் ஏற்று, அம்மா!’ 
என்று அவள் அப்வெபாழுதும் விடாமல் 
பணத்தைத எண்ணிக்வெகாண்ஜேட தன் 
அம்மாவுக்குக் குரல் வெகாடுப்பாள். 
அடுக்கதைளயில் இருக்கும் அவள் அம்மா 
அங்கிருக்கும் விளக்தைகக் வெகாண்டு வந்து அந்த 
விளக்தைக ஏற்றிவிட்டுப் ஜேபாவாள். 
அன்னலட்சுமி வெதாடர்ந்து பணத்தைத எண்ணி 
முடித்துவிட்டு, ‘இருபத்வெதட்டு என்றீர்கஜேள, 
இருபத்துமூன்றுதாஜேன இருக்கிறது?' என்பாள். 
'அப்படிPா? நான் சரிPாக எண்ண வில்தைலஜேPா, 
என்னஜேவா?’ என்பான் அவன். 'நீங்களும் உங்கள்
கணக்கும்!' என்று அவன் கன்னத்தில் ஓர் இடி 
இடிப்பாள் அவள். 'ஆதைசஜேPாடு 
இடிக்கிறாளாக்கும்!' என்று அவன் அதைதயும் 
வாங்கிக்வெகாண்டு இளித்து தைவப்பான்.



இப்படி ஒரு வாரமல்ல, இரண்டு வாரமல்ல; 
ஒவ்வெவாரு வாரமும் அவன் கணக்குக்கும் அவள்
கணக்குக்கும் ஐந்ஜேதா, ஆஜேறா 
குதைறந்துவெகாண்ஜேட வந்தது. அப்படிக் குதைறயும் 
ஜேபாவெதல்லாம் விளக்கும் தவறாமல் ‘குப், குப்' 
வெபன்று அதைணந்துவெகாண்ஜேட வந்தது. இதில் 
ஏஜேதா மர்மம் இருக்க ஜேவண்டும் என்பதைத 
ஒருவாறு ஊகித்த ஆண்டிPப்பன், 
சந்தைதயிலிருந்து வெகாஞ்சம் வெவளிச்சத்ஜேதாடு 
வீட்டுக்குத் திரும்ப முPன்றான்; முடிPவில்தைல. 
'நான்தான் அங்ஜேகஜேP ஒரு தடதைவக்கு இரண்டு 
தடதைவPாக எண்ணிப் பார்த்து விட்டு 
வருகிஜேறஜேன, அன்னலட்சுமி! இருக்கிற 
ஜேவதைலதைPவெPல்லாம் விட்டுவிட்டு நீ ஏன் 
இன்வெனாரு தடதைவ அனாவசிPமாக எண்ணிப் 
பார்த்துக் வெகாண்டிருக்கிறாய்?' என்று ஒரு முதைற 
வெகாஞ்சம் நாசூக்காகக்கூடச் வெசால்லிப் 
பார்த்தான்; 'பணத்துக்குத்தான் நான் 
வெசாந்தக்காரியில்தைல; எண்ணிப் 
பார்ப்பதற்குக்கூடவா வெசாந்தக்காரியில்தைல?' 
என்று அவள் உடஜேன அவன்ஜேமல் 
ஜேகாபித்துக்வெகாண்டு விட்டாள். அன்றிரவு 



அவதைளச் சமாதானப்படுத்துவதற்குள் அவன் 
பாடு 'ஜேபாதும், ஜேபாதும்’ என்று ஆகிவிட்டது. 
‘இவெதன்ன வம்பு! இவளுதைடP ஜேகாபத்துக்கு 
ஆளாகாமல் இந்த மர்மத்தைதக் கண்டுபிடிப்பது 
எப்படி?’ என்று அவன் ஜேPாசித்தான், 
ஜேPாசித்தான், அப்படி ஜேPாசித்தான்; ஒன்றும் 
புலப்படவில்தைல. கதைடசிPாக மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் என்று Pாஜேரா ஒருவர் ஏஜேதா 
காரிPமாக அந்த ஆட்டுப் பட்டிக்கு 
வந்திருப்பதாகவும், அவரிடம் Pார் எதற்கு வழி 
ஜேகட்டாலும், அவர் உடஜேன தக்க வழி கூறி 
அவர்கதைளத் தடுத்தாட்வெகாள்வதாயும் Pாஜேரா 
வெசால்ல, 'அப்படிPா சங்கதி?’ என்று 
ஆண்டிPப்பன் அவதைரத் ஜேதடி 'ஓடு, ஓடு’ என்று 
ஓடுவானாயினன்.

அவன் குதைற ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்; 
'கவதைல ஜேவண்டாம்; நான் வெசால்லுகிறபடி 
வெசய்!' என்றார். ‘விளக்கு அதைணந்ததும் நீ 
அவளுதைடP தைககள் இரண்தைடயும் 
வெகட்டிPாகப் பிடித்துக்வெகாள்; 'கண்ஜேண! 
வாதைழத் தண்தைடப் ஜேபாலக் தைககள், அஜேலக்! 
வெவண்தைடக்காதைPப் ஜேபால விரல்கள் அஜேலக்!' 



இப்படி ஏதாவது வெசால்லி, அவள் அம்மா 
அடுக்கதைளயிலிருந்து விளக்தைக வெகாண்டு 
வரும்வதைர அவதைள வர்ணி; அவள் வந்ததும் 
தைககதைள விட்டுவிடு. அப்புறம் பார், அவள் 
கணக்கும் உன் கணக்கும் சரிPாக வருவதைத!' 
என்றார். 'அப்படிஜேP வெசய்கிஜேறன்!' என்று அவன்
வந்தான்; அவர் வெசான்னபடி வெசய்தான். 
கணக்கும் சரிPாக வந்தது; 'அட, என் ராசா! 
சினிமாக்காரிஜேபால அவ்வளவு அழகாவா 
இருக்ஜேகன் நான்?' என்று அவதைளக் கட்டி 
அதைணத்துக் வெகாள்ளும் அளவுக்கு அவனிடம் 
அவளுக்கு அத்ததைன நாளும் இல்லாத காதலும் 
பிறந்தது!"

பதிஜேனழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
கருணா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
பதிவெனட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பரிமளா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 



இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு…



18. பதிவெனட்டாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

 பரிமளா வெசான்ன கள்ளன்
புகுந்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! வெபரும்பாலும் 
விமானத்திஜேலஜேP பிரPாணம் 
வெசய்துவெகாண்டிருந்த மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர், 
ஒரு சமPம் ஏஜேதா ஒரு மாறுததைல உத்ஜேதசித்து 
ரயிலிஜேP பிரPாணம் வெசய்P, அந்த ரயில் Pாஜேரா 
ஒரு புண்ணிPாத்மா நடுவழியில் வெசய்திருந்த 
நாசஜேவதைல காரணமாக நடுக்காட்டிஜேல நிற்க, 
முழுத் தூக்கத்திலிருந்து அதைரத் தூக்கத்துக்கு 
வந்த அவர் திடுக்கிட்டுச் சுற்று முற்றும் 
பார்ப்பாராயினர்.

இருட்வெடன்றால் இருட்டு; வெவளிஜேP ஒஜேர 
கும்மிருட்டு; 'வெஙாய், வெஙாய்' என்ற இனம் 
வெதரிPாத ஜீவராசிகளின் சத்தத்தைதத் தவிர ஜேவறு 



சத்தமில்தைல. அவருடன் அந்த முதல் வகுப்புப் 
வெபட்டியில் பிரPாணம் வெசய்து வந்த ஓரிருவரும் 
அவருக்குத் வெதரிPாமல் எங்ஜேகஜேPா இறங்கிச் 
வெசன்று விட்டிருந்தனர். தமக்குத் துதைணPாக 
அன்று என்னஜேவா அவர் சிட்டிதைPயும் 
அதைழத்துக்வெகாண்டு வரவில்தைல; 
பாதாளத்தைதயும் அதைழத்துக்வெகாண்டு 
வரவில்தைல. 'தன்னந்தனிPாக இப்படி வந்து 
அகப்பட்டுக் வெகாண்ஜேடாஜேம!’ என்று அவர் 
ஜேPாசித்துக் வெகாண்டிருந்தகாதைல Pாஜேரா ஒரு 
திருடன் வெமல்ல வந்து அந்தப் வெபட்டிக்குள் 
நுதைழP, 'என்ன வெசய்வது, இவதைன எப்படிச் 
சமாளிப்பது?' என்று ஒரு கணம் ஜேPாசித்த அவர் 
மறுகணம் சட்வெடன்று கண்தைண மூடிக்வெகாள்ள, 
'ஆசாமி தூங்குகிறார்ஜேபால் இருக்கிறது!’ 
என்று நிதைனத்த அவன் அடிஜேமல் அடி தைவத்து 
அவருதைடP வெபட்டிதைP வெநருங்க, அதுதான் 
சமPவெமன்று அவர் திடுக்கிட்டு எழுந்தவர் 
ஜேபால் எழுந்து, 'ஐஜேPா, பாம்பு!' என்று அவன் 
வந்ததைதக் கவனிக்காதவர்ஜேபால் அலற, 'அட 
தைச! முழிச்சிக்கிட்டாண்டா!' என்று அவன் 
சட்வெடன்று ‘பாத்ரூ‘முக்குள் ஓடி ஒளிP, 



அதற்குள் அக்கம்பக்கத்திலிருந்தவர்கள், 'எங்ஜேக 
பாம்பு?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட திரண்டு 
வந்து அவர் இருந்த வெபட்டிக்குள் 
‘திபுதிபு'வெவன்று நுதைழP, 'இப்படித்தான் 
வந்தது, இப்படித்தான் ஓடிற்று!' என்று வெசால்லிக்
வெகாண்ஜேட அவரும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
அவர்களுடன் ஜேசர்ந்து பாம்தைபத் 
ஜேதடுபவர்ஜேபால ஜேதட, கதைடசியில் உதவிக்கு 
வந்தவர்களில் ஒருவர் அலுத்துப் ஜேபாய், 
'நி'மாகஜேவ நீர் பாம்தைபக் கண்டீரா? அல்லது 
கனவு கினவு, கண்டீரா?’ என்று ஜேகட்க, 
'நி'மாகத்தான் பாம்தைபக் கண்ஜேடன், சுவாமி! 
உங்களுக்குச் சந்ஜேதகமாயிருந்தால் 
‘பாத்ரூ'முக்குள் ஓர் ஐPா இருக்கிறார்; அவதைர 
ஜேவண்டுமானால் ஜேகட்டுப் பாருங்கள்!' என்று 
'பாத்ரூம்' கததைவத் தட்ட, 'அடப் பாவி, 
என்தைனக் காட்டிக் வெகாடுக்கவா இந்த ஜேவஷம்?’ 
என்று திருடன் சட்வெடன்று கததைவத் திறந்து 
வெகாண்டு வெவளிஜேP வந்து, 'தப்பிஜேனாம், 
பிதைழத்ஜேதாம்' என்று ஓடப் பார்க்க, 
எல்ஜேலாருமாகச் ஜேசர்ந்து அவதைன விரட்டிப் 
பிடித்துப் ஜேபாலீசாரிடம் ஒப்புவிப்பாராயினர்.”



பதிவெனட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
பரிமளா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
பத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 
சற்குணா வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ 
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி 
வருவது காண்க... காண்க... காண்க......



19. பத்வெதான்பதாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

சற்குணா வெசான்ன கன்னி
ஒருத்தியின் கவதைல தீர்ந்த கதைத

"ஜேகளாய்,ஜேபா'ஜேன! 'கிள்ளியூர், கிள்ளியூர்' என்று
வெசால்லா நின்ற ஊரிஜேல, 'கீழ்ப்பாக்கம், 
கீழ்ப்பாக்கம்’ என்று ஒரு பாக்கம் உண்டு. அந்தப் 
பாக்கத்திஜேல பழம் வெபருதைமஜேPாடு புதுப் 
வெபருதைமயும் வாய்க்கப் வெபற்றிருந்த தம்பதிPர் 
இருவர் சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்து வந்தனர். 
'தாரா, தாரா' என்று அவர்களுக்கு ஒஜேர வெபண்; 
சர்வ லட்சணங்களும் வெபாருந்தியிருந்த அந்தப் 
வெபண்ணாகப்பட்டவதைள அவர்கள் கண்தைண 
இதைம காப்பதுஜேபால் காத்து வந்தகாதைல அவள் 
கன்னிப் பருவத்தைத எய்த, அந்தக் கன்னி 'காதல் 
விபத்து'க்கு உள்ளாவதற்கு முன்னால் 
அவளுக்குக் கலிPாணத்தைதச் வெசய்து 
தைவத்துவிட ஜேவண்டுஜேம என்று அவளுதைடP 



தாயும் தந்தைதயும் கவதைல வெகாண்டு, அந்தக் 
கவதைலயிஜேலஜேP மூழ்கி, அவளுக்கு 
மாப்பிள்தைள ஜேதடும் முPற்சியில் முதைனந்து 
நிற்பாராயினர்.

அங்ஙனம் முதைனந்து நின்றகாதைல, 
'பணக்காரனுக்குத் தான் என் வெபண்தைணக் 
வெகாடுப்ஜேபன்!' என்று தாPாராகப் பட்டவள் 
வெசால்ல, ‘முடிPாது; படித்தவனுக்குத் தான் 
வெகாடுப்ஜேபன்!' என்று தகப்பனாராகப்பட்டவர் 
வெசால்ல, 'அது எப்படிக் வெகாடுப்பீர்கள், 
பார்த்துவிடுகிஜேறன்!' என்று அவள் சூள் வெகாட்ட,
'அது எப்படிக் வெகாடுப்பாய், பார்த்து 
விடுகிஜேறன்!' என்று அவரும் சூள் 
வெகாட்டுவாராயினர்.

இப்படிPாகத்தாஜேன இவர்கள் இருவரும் 
ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருந்தகாதைல, 
'இந்தப் ஜேபாட்டியில் Pார் Pாதைர எப்ஜேபாது 
வெவல்வது, தனக்கு எப்ஜேபாது கலிPாணம் 
ஆவது?’ என்பதாகத்தாஜேன தாரா 'ஜேPாசி, ஜேPாசி' 
என்று ஜேPாசிப்பாளாயினள்.



இங்ஙனம் ஜேPாசித்துக்வெகாண்டிருந்தகாதைல, ஒரு 
நாள் மாதைல கடற்கதைரயில் Pாஜேரா ஒரு காதைள 
தன்தைன 'ஏதிலார் ஜேபாலப் வெபாதுஜேநாக்கு' 
ஜேநாக்குவதைதக் கண்ட தாரா, ‘இது ஒரு ஜேவதைள 
காதல் ஜேநாக்காயிருக்குஜேமா?’ என்று ஐPம் 
வெகாள்ள, அதுகாதைல, 'ஏதிலார் ஜேபாலப் வெபாது 
ஜேநாக்கு ஜேநாக்குதல், காதலார் கண்ஜேண உள’ 
என்ற குறட்பா அவள் நிதைனவுக்கு வர, 
'ஐPமில்தைல, இது காதல் ஜேநாக்குத்தான்!' 
என்பதாகத்தாஜேன அந்தக் கன்னி தீர்மானித்து, 
‘இப்படி ஏதாவது நடக்காதவதைர தன் வெபற்ஜேறார் 
ஒன்றுபட்டுத் தனக்குக் கலிPாணம் வெசய்து 
தைவக்க மாட்டார்கள்!’ என்ற திடீர் முடிவுக்கு 
வந்தவளாய், ‘Pாஜேனாக்குங்காதைல நிலம் 
ஜேநாக்கும்; ஜேநாக்காக்கால் தாஜேனாக்கி வெமல்ல 
நகும்' என்ற 'வள்ளுவன் வழி'தைP வழுவின்றிப் 
பின்பற்றி, அவளும் அவன் ஜேநாக்காதஜேபாது 
அவதைன ஜேநாக்கி, ஜேநாக்கும்ஜேபாது நிலம் ஜேநாக்கி
வெமல்ல நகுவாளாயினள்.

கடல் அதைலகஜேளாடு தங்கள் ‘காதல் மக'தைள 
விதைளPாட விட்டுவிட்டுச் சற்றுத் தள்ளி 
உட்கார்ந்து அவள் விதைளPாடுவதைத ஜேவடிக்தைக 



பார்த்துக்வெகாண்டிருந்த அவள் வெபற்ஜேறார் 
இந்தக் காட்சிதைPக் கண்டு திடுக்கிட்டு எழுந்து 
ஓடி, 'என்னம்மா, என்ன?’ என்று பதட்டத்துடன் 
விசாரிக்க, ‘ஒன்றும் இல்தைல, அப்பா! 
வந்து...வந்து...’ என்று அவள் வெமன்று விழுங்க, 
‘இவெதன்ன வம்பு?’ என்று நிதைனத்த 
அப்பாவாகப்பட்டவர் துணிந்து அந்தக் 
காதைளதைP வெநருங்கி, ‘என்னப்பா, என்ன 
நடந்தது?’ என்று ஜேகட்க, ‘ஒன்று மில்தைல; தன் 
தைகயிலிருந்த கார் சாவிதைP அந்தப் வெபண் 
இங்ஜேக தவற விட்டுவிட்டாள். அதைத எடுத்து 
அவளிடம் வெகாடுக்கலாவெமன்று நிதைனத்து 
அவதைளப் பார்த்ஜேதன்; அதற்குள்... அதற்குள்...’ 
என்று அவனும் வெமன்று விழுங்க, 'அதற்குள் 
என்ன, வெவட்கம் வந்துவிட்டதா?’ என்று அவர் 
சிரிக்க, 'ஆமாம்' என்பதுஜேபால் அவன் சற்ஜேற 
வெநளிP, ‘ஆண்கள் இப்படி வெவட்கப்பட 
ஆரம்பித்துத்தாஜேன வெபண்கள் 
வெவட்கப்படுவதைதஜேP விட்டுவிட்டார்கள்!’ 
என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவர் 
அவனிடமிருந்த சாவிதைP வாங்கிக் வெகாண்டு, 
‘வாடி, ஜேபாஜேவாம்; வாம்மா, ஜேபாஜேவாம்!’ என்ற 



தம் மதைனவிPாகப்பட்டவதைளயும் 
மகளாகப்பட்டவதைளயும் அதைழத்துக்வெகாண்டு, 
'காற்று வாங்கிPது ஜேபாதும்!' என்று காதைர 
ஜேநாக்கி விறுவிறுவெவன்று நடப்பாராயினர்.

வீட்டுக்கு வந்த தாரா, 'வள்ளுவன் தன்தைன 
இப்படிPா தைக விடுவான்?' என்று எண்ணிப் 
'புஸ்ஸ்ஸ்' என்று வெபருமூச்சுவிட, அதைதக் 
கவனித்த அவள் தகப்பனார், 'இனி தாங்காது!’ 
என்று தம் மதைனவியின் காஜேதாடு காதாகக் 
கவதைலஜேPாடு வெசால்ல, 'ஆமாம், தாங்காது!’ 
என்று அவளும் அவருதைடP காஜேதாடு காதாகக் 
கவதைலஜேPாடு வெசால்லிவிட்டு, 'ஹா'லில் இருந்த
'ஜேப'தைனத் தன் ‘கண்மணி'க்காக முழு ஜேவகத்தில் 
முடுக்கி விடுவாளாயினள்.

'ஜேமஜேல என்ன வெசய்வது?' என்றார் தகப்பனார்; 
‘கலிPாணம்தான்!' என்றாள் தாPார். 
'அதற்குத்தான் நீ இடம் வெகாடுக்க மாட்ஜேடன் 
என்கிறாஜேP?’ என்றார் அவர்; 'நீங்கள் இடம் 
வெகாடுத்தால் நானும் இடம் வெகாடுப்ஜேபன்!' 
என்றாள் அவள். 'இப்படிஜேP ஜேபாய்க் 
வெகாண்டிருந்தால் முடிவு?' என்றார் தகப்பனார்; 



'இருக்கிறது’ என்றாள் தாPார். 'எங்ஜேக 
இருக்கிறது?’ என்றார் அவர்; 'இருக்கஜேவ 
இருக்கிறார் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர். அவரிடம் 
ஜேவண்டுமானால் இந்த முடிதைவ 
விட்டுவிடுங்கள்; அதற்கு நான் கட்டுப்படத் 
தPார்!’ என்றாள் அவள். ‘சரி' என்றார் 
தகப்பனார்; 'உடஜேன ஜேபாய் அவதைர அதைழத்து 
வாருங்கள்!’ என்றாள் தாPார்.

அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் அவர்கள் வீட்டுக்கு 
வந்த மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர், ‘என்னம்மா, 
பணக்காரப் தைபPதைனப் பார்த்து 
தைவத்திருக்கிறீர்களா?’ என்று வெபண்தைணப் 
வெபற்றவதைள விசாரிக்க, 'ஆமாம்; பார்த்து 
தைவத்திருக்கிஜேறன்!' என்று அம்தைமPார் வெசால்ல,
'சரி, படித்த தைபPதைனப் பார்த்து 
தைவத்திருக்கிறீர்களா நீங்கள்?' என்று அவர் 
அடுத்தாற்ஜேபால் வெபண்தைணப் வெபற்றவதைரக் 
ஜேகட்க, ஆமாம், பார்த்து தைவத்திருக்கிஜேறன்!' 
என்று அப்பனார் வெசால்ல, 'வெராம்ப சந்ஜேதாஷம்; 
உங்கள் வீட்டு வாசலில் நிற்கும் கூர்க்காவுக்கு 
அவர்கள் இருவதைரயும் வெதரியுமா?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 'வெதரிPாது!’ 



என்று அவர்கள் இருவரும் பின்னும் 
வெசால்வாராயினர்.

'அப்படிPானால் ஒன்று வெசய்யுங்கள!' என்றார் 
விக்கிரமாதித்தர்; 'என்ன வெசய்P ஜேவண்டும்?’ 
என்றார் வெபண்தைணப் வெபற்றவர். 'அவர்கள் 
இருவதைரயும் நாதைள மாதைல வெபண் பார்க்க 
இங்ஜேக வரச் வெசால்லுங்கள். அவர்களில் Pாருக்கு
உங்கள் வீட்டுக் கூர்க்கா முதல் மரிPாதைத 
வெகாடுக்கிறாஜேனா, அவனுக்கு உங்களுதைடP 
வெபண்தைணக் கலிPாணம் வெசய்து தைவத்து 
விடுங்கள்!' என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 
'அப்படிஜேP வெசய்கிஜேறாம்' என்றனர் தம்பதிPர் 
இருவரும்.

‘சரி, நான் வருகிஜேறன்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
புறப்பட, ‘நாதைள மாதைல நீங்களும் இங்ஜேக 
வந்துவிட ஜேவண்டும்’ என்று அவர்கள் அவதைரக் 
ஜேகட்டுக்வெகாள்ள, ‘ஆஹா! அதற்வெகன்ன, 
வருகிஜேறன்!' என்று வெசால்லிவிட்டு, அவர் 
அவர்களிடமிருந்து விதைட 
வெபற்றுக்வெகாள்வாராயினர்.



வெசான்னது வெசான்னபடி மறுநாள் மாதைல வந்த 
விக்கிரமாதித்தர், ‘என்ன, அவர்கள் 
வந்துவிட்டார்களா?’ என்று தம்பதிPர் 
இருவதைரயும் விசாரிக்க, 'இல்தைல; நீங்கள் 
உட்காருங்கள். அவர்கள் இஜேதா 
வந்துவிடுவார்கள்' என்று அவர்கள் அவதைர 
உட்கார தைவத்துவிட்டு, 'நாங்கள் வாசலுக்குப் 
ஜேபாய் அவர்கதைள வரஜேவற்று அதைழத்து 
வருகிஜேறாம்' என்றுக் கிளம்ப, 'அதுதான் கூடாது; 
முதலில் அந்தக் காரிPத்தைதக் கூர்க்கா 
வெசய்Pட்டும்; பிறகு நீங்கள் வெசய்Pலாம் என்று 
அவர் அவர்கதைளயும் தம்முடன் உட்கார 
தைவத்துக்வெகாண்டு வாசதைல 'ஜேநாக்கு, ஜேநாக்கு' 
என்று ஜேநாக்குவாராயினர்.

பணக்காரப் தைபPன் காரில் வந்தான்; 
அவனுக்கும் அவன் காருக்கும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் 
ஒரு 'சல்யூட்' அடித்து அவதைன உள்ஜேள விட்டான்
கூர்க்கா. அடுத்தாற்ஜேபால் படித்த தைபPன் கால் 
நதைடPாக வந்தான்; அவதைன வாசலிஜேலஜேP 
நிறுத்தி, 'நீ Pார், எங்ஜேக வந்தாய்?' என்று அஜேத 
கூர்க்கா அவதைன ஆதிஜேPாடந்தமாக விசாரிக்க 
ஆரம்பித்தான்.



அங்ஙனம் அவன் விசாரித்துக் 
வெகாண்டிருந்தகாதைல விPப்பினால் விரிந்த 
கண்கள் விரிந்தபடி அவதைனஜேP பார்த்துக் 
வெகாண்டிருந்த தம்பதிPர் பக்கம் விக்கிரமாதித்தர்
திரும்பி, 'இனிஜேமலும் நான் வெசால்வதற்கு 
ஏதாவது இருக்கிறதா?’ என்று ஜேகட்க, ‘இல்தைல, 
பணக்காரப் தைபPனுக்ஜேக நாங்கள் வெபண்தைணக் 
வெகாடுத்துவிடுகிஜேறாம்!' என்று அவர்கள் 
வெசால்ல, 'மங்களம் உண்டாகட்டும்!' என்று அவர்
அவர்கதைள ஆசீர்வதித்துவிட்டு, 
அவர்களிடமிருந்து விதைட வெபற்றுக் 
வெகாள்வாராயினர்."

பத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
சற்குணா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
இருபதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் சுந்தரா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 



இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு…



20 . இருபதாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

சுந்தரா வெசான்ன
ஏமாற்றப்ஜேபாய் ஏமாந்தவர்கள்

கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் தைகவெPழுத்து 
மதைறயும் ஜேநரம்; மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் 
கடற்கதைரயில் உட்கார்ந்து, நீலக் கடதைலக் 
குனிந்து முத்தமிடும் நீல வாதைன 
ஜேநாக்கிக்வெகாண்டிருக்க, அதுகாதைல தைகயில் 
'டிரான்ஸிஸ்ட' ருடன் இரு மாணவர்கள் 
அவரிடம் வந்து, 'இந்தி டிரான்ஸிஸ்டதைர இங்ஜேக
தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாகிஜேறாம்; வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
பார்த்துக்வெகாள்கிறீர்களா? கடலில் 
குளித்துவிட்டு வந்து எடுத்துக்வெகாள்கிஜேறாம்!' 
என்று வெசால்ல, 'அதற்வெகன்ன, தைவத்துவிட்டுப் 
ஜேபாங்கள்!' என்று அவர் வெசால்ல, அவர்கள் 



தங்களுதைடP 'டிரான்ஸிஸ்ட'தைர அவருக்கு 
அருஜேக தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாவாராயினர்.

அவர்கள் ததைல மதைறந்த சிறிது 
ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் ஜேபாலீஸ்காரருடன் வந்த 
Pாஜேரா ஒருவர், 'காணாமற்ஜேபான என்னுதைடP 
டிரான்ஸிஸ்டர் இதுதான், ஐPா! எவ்வளவு 
வெபரிP மனிதர் எப்படிப்பட்ட காரிPம் 
வெசய்திருக்கிறார், பார்த்தீர்களா?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரச் சுட்டிக் காட்டிச் வெசால்ல, 
'இந்தக் காலத்தில் வெபரிP மனிதராவது, சிறிP 
மனிதராவது? எல்லாம் வெவறும் ஜேவஷம்! 
திருடுவதைதயும் திருடிவிட்டு இவர் எவ்வளவு 
தைதரிPமாக இங்ஜேகஜேP உட்கார்ந்திருக்கிறார், 
பாருங்கள்!' என்று ஜேபாலீஸ்காரர் வெசால்ல, 
விக்கிரமாதித்தர் திடுக்கிட்டு, 'Pாதைரத் 
திருடன் என்கிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்க, 
‘உங்கதைளத்தான்! எழுந்து வாருங்கள் 
ஸ்ஜேடஷனுக்கு!' என்று ஜேபாலீஸ்காரர் 
அவருதைடP தைகதைPப் பற்ற, விக்கிரமாதித்தர் 
எழுந்து, 'ஏண்டா சிட்டி, ஏண்டா பாதாளம்! 
நாதைள நடக்கப்ஜேபாகும் மாறுஜேவடப் 
ஜேபாட்டியில் கலந்துவெகாள்ளப் ஜேபாகும் நீங்கள் 



ஜேபாயும் ஜேபாயும் என்னிடம் வந்துதானா உங்கள் 
ஒத்திதைகதைP நடத்திப் பார்க்க ஜேவண்டும்?’ 
என்று அவன் பற்றிP தைகதைPத் தட்ட, 'இந்த 
இருட்டில்கூட அது எப்படித் வெதரிந்தது 
உங்களுக்கு?' என்று அவர்கள் விPக்க, ‘அதுகூடத்
வெதரிPாவிட்டால் நீங்கள் என்னிடம் ஜேவதைல 
வெசய்து என்ன பிரஜேPாசனம்? நான் உங்கதைள 
தைவத்து ஜேவதைல வாங்கித் தான் என்ன 
பிரஜேPாசனம்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரிக்க, 
அவதைர ஏமாற்ற வந்த இருவரும் ஏமாந்து 
ஜேபாய்த் திரும்புவாராயினர்."

இருபதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான சுந்தரா 
இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்ஜேதாராவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் இந்திரா வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்கி வருவது காண்க... காண்க... 
காண்க.....



21. இருபத்திஜேPாராவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

இந்திரா வெசான்ன காணாமற்
ஜேபான மதைனவியின் கதைத

“ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் காதைல எங்கள் 
விக்கிரமாதித்தர் வெவளிஜேP 
புறப்பட்டுக்வெகாண்டிருந்தகாதைல Pாஜேரா ஒருவர்
ததைலவிரி ஜேகாலமாக வந்து அவருக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் தPங்கித் தPங்கி நிற்க, ‘Pார் 
நீங்கள், எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தராகப் பட்டவர் அவதைர 
விசாரிக்க, 'நான் சிந்தாதரிப்ஜேபட்தைடயிலிருந்து 
வருகிஜேறன். என் வெபPர் ஜேநற்றுவதைர வெவறும் 
நாராPணன்; இன்று நடுத்வெதரு நாராPணன்!' 
என்று வந்தவராகப்பட்டவர் மனம் 
வெநாந்தவர்ஜேபால் வெசால்ல, ‘ச்சூச்சூச்சூ! 
அப்படிPா, என்ன சமாசாரம்?’ என்று தம் 
‘ச்சூச்சூச்சூ'தைவக் ஜேகட்டு விதைரந்து வந்த நாதைP 



விரட்டி விட்டு விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'ஐஜேPா, 
அதைத நான் எப்படிச் வெசால்ஜேவன்?' என்று அவர் 
தன் ததைலயில் தாஜேன அடித்துக் வெகாள்ள, 
விக்கிரமாதித்தர் அதைதத் தடுத்து, ‘சும்மா 
வெசால்லுங்கள்?’ என்று அவதைர உசுப்ப, அவர் 
சுற்றுமுற்றும் பார்த்துத் 'திருதிரு' வெவன்று 
விழித்துக் வெகாண்ஜேட வெசான்னதாவது:

‘விஷPம் உங்கஜேளாடு இருக்கட்டும்; ஜேவறு 
Pாருக்கும் வெதரிP ஜேவண்டாம். நானும் என் 
மதைனவியும் சீர்மிகு சிந்தாதரிப்ஜேபட்தைடயிஜேல 
ஒரு சின்னஞ்சிறு வீட்தைட வாடதைகக்கு 
எடுத்துக்வெகாண்டு மலரும் மணமும் ஜேபால, 
நதைகயும் நங்தைகயும்ஜேபால, அதுஜேபால 
இதுஜேபால, இன்னும் என்வெனன்னஜேவா ஜேபால 
வாழ்ந்து வந்ஜேதாம். அங்ஙனம் வாழ்ந்து 
வந்தகாதைல எந்த விதமான தவமும் 
வெசய்Pாமஜேல எங்களுக்கு ஓர் ஆண் மகவு 
பிறந்தது. அந்த மகவுக்கு இன்னும் எண்ணி ஆறு 
மாதங்கள்கூட ஆகவில்தைல. அதற்குள் என் 
மதைனவி காணாமற் ஜேபாய்விட்டாள் ஐPா, 
காணாமற் ஜேபாஜேP ஜேபாய்விட்டாள்!'



இவ்விதமாகத்தாஜேன அவர் மதைனவி காணாமற் 
ஜேபான கதைததைPச் வெசால்லிக்வெகாண்டு 
வந்தகாதைல, துக்கம் வழக்கம்ஜேபால் வந்து 
அன்னார் வெதாண்தைடதைP அதைடக்க, அதைதக் 
கண்ணிரால் கதைரத்து 
வெவளிஜேPற்றுவதற்காகஜேவா என்னஜேவா, அவர் 
தன் கதைததைP நிறுத்திவிட்டு ‘ஓ'வெவன்று அழுது 
புலம்ப, 'அழாதீர்கள் ஐPா, அழாதீர்கள்!’ 
என்பதாகத் தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் அவதைரத் 
ஜேதற்றி, 'என்றிருந்து காணவில்தைல, 
எப்வெபாழுதிருந்து காணவில்தைல?' என்று 
அன்னார் முதுதைகத் 'தடவு, தடவு' என்று தடவிக் 
வெகாடுத்துக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, ‘என்னத்தைதச் 
வெசால்ஜேவன், நான்? இன்றிலிருந்துதான் 
அவதைளக் காணவில்தைல ஐPா, 
இன்றிலிருந்துதான் அவதைளக் காணவில்தைல. 
காதைல மணி ஒன்பது இருக்கும். வழக்கம்ஜேபால் 
எனக்குச் சதைமத்துப் ஜேபாட்டாள். 
சாப்பிட்டுவிட்டு நான் ஜேவதைலக்குப் ஜேபாஜேனன். 
அங்ஜேக சர்வ வல்லதைமயுள்ள Pாஜேரா ஒரு 
வெதாழிலாளி, 'இந்த வருடம் முப்பது சதவிகிதம் 
ஜேபானஸ் கிதைடக்குமா, நாற்பது சதவிகிதம் 



ஜேபானஸ் கிதைடக்குமா?' என்று நிதைனத்துக் 
வெகாண்டிருந்தகாதைல முதலாளி 'அச்’ என்று ஒரு 
தும்மல் தும்ம, 'நான் ஜேபானதைஸப் பற்றி 
நிதைனத்துக் வெகாண்டிருந்த காதைல நீங்கள் 
எப்படித் தும்மலாம்? வாபஸ் வாங்கினால் தான் 
ஆச்சு!' என்று வெதாழிலாளி தன் முஷ்டிதைP 
உPர்த்த, ‘இவெதன்ன வம்பு? நான்தான் 
தும்மிவிட்ஜேடஜேன! அதைத எப்படி வாபஸ் 
வாங்குஜேவன்? இன்வெனாரு முதைற 
ஜேவண்டுமானால் தும்மச் வெசால்; 
Pாரிடமிருந்தாவது ஒரு சிட்டிதைக ஓசிப் வெபாடி 
வாங்கிப் ஜேபாட்டுத் தும்மி தைவக்கிஜேறன்!' என்று 
முதலாளி வெசால்ல, 'அவெதல்லாம் எனக்குத் 
வெதரிPாது. வாபஸ் வாங்காவிட்டால், இஜேதா, 
இப்ஜேபாஜேத, இந்தக் கணஜேம ஜேவதைல நிறுத்தம்!' 
என்று அந்தத் வெதாழிலாளி தன் 'எவவெரடி 
ஜேபார்க்வெகாடி'தைP உPர்த்திப் பிடிக்க, அந்தக் 
வெகாடியின் கீழ் எல்லாத் வெதாழிலாளரும் உடஜேன
திரண்டு, உண்ணாவிரதம், உண்டிக் குலுக்கல் 
ஆகிP ஜேபார் முதைறகதைளக் தைகPாள, 
ஏற்வெகனஜேவ பல வெநருக்கடிகளுக்கு ஆளாகி, 
‘எப்ஜேபாது இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும், 



கம்வெபனிதைP இழுத்துப் பூட்டலாம்' என்று 
காத்திருந்த முதலாளி, இதுதான் சமPவெமன்று 
'கதவதைடப்பு' வெசய்P, அதைதப் பார்த்துவிட்டு, 
நான் வீட்டுக்குத் திரும்பி வருஜேவனாயினன். 
அங்ஙனம் திரும்பி வந்தகாதைல வீடு 
பூட்டியிருக்க ‘எங்ஜேகPாவது அரட்தைடPடிக்கப் 
ஜேபாயிருக்கிறாஜேளா, என்னஜேவா?’ என்று நான் 
வாயிலிஜேலஜேP காத்திருப்ஜேபனாயினன். மணி 
பத்தும் ஆயிற்று, பதிவெனான்றும் ஆயிற்று, 
பன்னிரண்டும் ஆயிற்று. அவள் வரவில்தைல; 
வரஜேவ இல்தைல. அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்துப் 
பார்த்ஜேதன்; 'அவள் எங்ஜேக ஜேபானாஜேளா, நாங்கள்
பார்க்கவில்தைல என்று வெசால்லிவிட்டார்கள். 
நல்ல ஜேவதைளPாக என்னிடம் மாற்றுச் சாவி 
ஒன்று இருந்தது. அதைதக் வெகாண்டு பூட்தைடத் 
திறந்து உள்ஜேள ஜேபாஜேனன். 'கடிதம் ஏதாவது 
எழுதி தைவத்து விட்டுப் ஜேபாயிருப்பாஜேளா?' 
என்று ஜேமதை', டிராPர் ஆகிPவற்தைறக் ‘குதைட, 
குதைட’ என்று குதைடந்து பார்த்ஜேதன்; ஒன்றும் 
கிதைடக்கவில்தைல. 'ஒருஜேவதைள தூக்குப் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டிருப்பாஜேளா?' என்று ஏதைணக் 
கயிற்தைறப் பார்த்ஜேதன்; அதில் ஏதைணதான் 



வெதாங்கிக் வெகாண்டிருந்தது; அவள் வெதாங்கிக் 
வெகாண்டிருக்கவில்தைல. ‘கிணற்றில் விழுந்து 
விட்டிருப்பாஜேளா?' என்று புழக்கதைடயில் 
இருந்த கிணற்றில் குதித்துப் பார்த்ஜேதன். அதில் 
ஜேசறுதான் இருந்தது; அவள் இல்தைல. 
இப்படிPாக எல்லாச் ஜேசாததைனகதைளயும் வெசய்து
முடித்த பிறகு, 'உள்ஜேள தூக்குப் ஜேபாட்டுக் 
வெகாண்டு, உள்ஜேள கிணற்றில் குதித்துவிட்டு, 
அவள் வெவளிஜேP ஜேபாய் எப்படி வீட்தைடப் பூட்ட
முடியும்?’ என்று ஜேதான்ற, 'அட, சீ! என்ன மூதைள,
நம் மூதைள!' என்று என் மூதைளதைP நாஜேன 
‘வெமச்சிக்' வெகாண்டு அவள் வெசாந்தக்காரர் 
வீடுகளுக்வெகல்லாம் வெசன்று 'ாதைடமாதைடPாக 
விசாரித்துப் பார்த்ஜேதன்; ‘வரவில்தைல' என்று 
வெசான்னார்கள். கதைடசிPாக எதற்கும் உங்கதைளப்
பார்த்துவிட்டு, ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷனில் புகார் 
வெசய்Pலாம் என்று இங்ஜேக வந்ஜேதன். என் 
மதைனவிதைP மட்டுமல்ல; மானத்தைதயும் 
நீங்கள்தான் காப்பாற்ற ஜேவண்டும்’ என்று 
வந்தவர் வெசால்ல, ஒரு கணம் ஜேPாசித்த 
விக்கிரமாதித்தர், மறுகணம் 
'கவதைலப்படாதீர்கள்!’ என்று 



வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட காரிலிருந்து அன்தைறP 
தினசரிப் பத்திரிதைகதைP எடுத்து ஒரு புரட்டு 
புரட்டிப் பார்க்க, ‘என்ன பார்க்கிறீர்கள்?’ என்று 
வந்தவர் ஜேகட்க, 'அதைத இப்ஜேபாது வெசால்ல 
மாட்ஜேடன்!' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவர் 
தம் தைகக்கடிகாரத்தைதப் பார்த்துவிட்டு, 
‘ஏறுங்கள், காரில்!' என்று வந்தவதைரக் காரில் 
ஏற்றிக் வெகாண்டு, 'முதலில் சித்ரா டாக்சீசுக்குப் 
ஜேபா!’ என்று பாதாளத்துக்குக் 
கட்டதைளயிடுவாராயினர்.

வெசான்னது வெசான்னபடி பாதாளம் காதைரக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் சித்ரா டாக்சீசுக்கு முன்னால் 
நிறுத்த, 'இறங்குங்கள், இங்ஜேக!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வந்தவதைர இறக்கி, 'அஜேதா, 
வெகாளுத்தும் வெவயிலில் விPர்க்க விறுவிறுக்க 
நிற்கிறஜேத ஒரு கியூ-அந்தக் கியூவில் உங்கள் 
மதைனவி தன் குழந்தைதயுடன் நிற்கிறாளா, 
பாருங்கள்!’ என்று சற்றுத் தூரத்தில் நின்ற 
கியூதைவச் சுட்டிக் காட்ட, வந்தவர் ஓடிப் ஜேபாய்ப்
பார்த்துவிட்டு வந்து, 'இருக்கிறாள்; அந்தக் 
கியூவில்தான் இருக்கிறாள்!' என்று வாவெPல்லாம்
பல்லாகச் வெசால்ல, ‘இப்ஜேபாது வெசால்கிஜேறன்-



நான் பத்திரிதைகயில் பார்த்தது இன்று இங்ஜேக 
என்ன புதிP சினிமாப் படம் 
வந்திருக்கிறவெதன்பது. அதில் இங்ஜேக, இன்ன 
படம் என்பது வெதரிந்தது. இப்ஜேபாவெதல்லாம் 
கணவன்மாதைர ஜேவதைலக்கு அனுப்பிPதும், 
அவர்கள் வீட்டிற்கு வருவதற்குள் அவர்களுக்குத்
வெதரிPாமல் 'மாட்டினி ஜேஷா'வுக்குச் வெசன்று 
வருவதுதாஜேன மதைனவிPரின் ‘நித்திP 
கடதைமக'ளில் ஒன்றாயிருக்கிறது? அந்தக் 
கடதைமதைP நிதைறஜேவற்ற உங்கள் மதைனவியும் 
இங்ஜேக வந்திருக்கலாம் என்று நான் 
நிதைனத்ஜேதன்; நிதைனத்தது சரிPாகிவிட்டது!’ 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அது 
வெதரிPாமல் ஜேபாச்ஜேச எனக்கு!' என்று வந்தவர் 
விPக்க, ‘எப்படித் வெதரியும்? உங்களுக்கும் நாம் 
ஜேவதைலக்குப் ஜேபானதும் நம் மதைனவி மாட்டினி 
ஜேஷாவுக்குப் ஜேபாவாள் என்று வெதரிPாது; உங்கள்
மதைனவிக்கும் உங்களுதைடP கம்வெபனியில் 
இப்படித் திடீர் ஜேவதைலநிறுத்தம் நடக்கும் என்று 
வெதரிPாது!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரிக்க, 
'நன்றி, நான் வருகிஜேறன்!' என்று அதுவதைர 



நடுத்வெதரு நாராPணனாக இருந்தவர், வெவறும் 
நாராPணனாகி வீடு திரும்புவாராயினர்.”

இருபத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
இந்திரா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
இருபத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 
பங்க'ா வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ 
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு.......



22. இருபத்திரண்டாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

பங்க'ா வெசான்ன ஒரு கூ'ா
கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ஒரு நாள் இரவு மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் தம்முதைடP நண்பர் ஒருவதைர 
'நீலகிரி எக்ஸ்பிர'ஸில் ஏற்றிவிட்டு வருவதற்காக
வெஸன்ட்ரல் ஸ்ஜேடஷனுக்குச் வெசல்ல, அதுகாதைல 
Pாஜேரா ஒரு சிறுவன் அங்கிருந்த 
பிளாட்பாரத்தில் தைகயில் கூ'ாவுடன் 
குழாPடியில் நின்று 'ஓ'வெவன்று 
அழுதுக்வெகாண்டிருக்க, ‘என்ன தம்பி, என்ன?' 
என்று விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் அவதைன 
விசாரிக்க, 'அஜேதா ஜேபாகிறார் பார், அவர் என்தைன
அடித்துவிட்டுப் ஜேபாகிறார், ஸார்!' என்று 
சிறுவனாகப் பட்டவன் சற்றுத் தூரத்தில் 
வெசன்றுவெகாண்டிருந்த ஒரு வெடரிலின் சட்தைட 
ஆசாமிதைPச் சுட்டிக் காட்ட, 'அவர் எதற்காக 



அடித்தார் உன்தைன?' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
பின்னும் ஜேகட்க, ‘கதைததைPக் ஜேகளுங்கள், ஸார்!' 
என்று அவன் பின்னும் வெசான்னதாவது:

‘நான் இந்தக் குழாPடிக்கு வந்து கூ'ாவில் 
தண்ணிர் பிடித்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதன். 
அதுகாதைல என்தைனப்ஜேபால் இன்வெனாரு 
சிறுவன் இரண்டு கூ'ாக்களுடன் இங்ஜேக 
வந்தான். அவன் முதலில் ஒரு கூ'ாவில் தண்ணீர்
பிடித்துக் கீஜேழ தைவத்தான்; பிறகு இன்வெனாரு 
கூ'ாவில் தண்ணீர் பிடித்தான். கதைடசியில் கீஜேழ 
தைவத்த கூ'ாதைவ மறந்து விட்டுக் தைகயிலிருந்த 
ஒஜேர கூ'ாவுடன் அவன் தன்தைனச் ஜேசர்ந்தவர்கள் 
இருந்த வெபட்டிதைP ஜேநாக்கி ஓட, அவதைன நான் 
அவன் வெபPர் வெதரிPாததால், 'ஜேடய், கூ'ா! 
கூ'ா!’ என்று கத்தி அதைழக்க, அதைதக் ஜேகட்டதும்
அஜேதா ஜேபாகிறவர் ஓடிவந்து என் கன்னத்தில் 
‘பளார், பளார்' என்று அதைறந்து விட்டார், ஸார்!’

இந்த விதமாகத்தாஜேன சிறுவன் தன் கதைததைPச் 
வெசால்லி முடித்ததும் எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் 
மீண்டும் ஒரு முதைற அவன் காட்டிP ஆசாமிதைP 
உற்றுப் பார்க்க, அந்த ஆசாமியின் தைகயிலும் ஒரு



வெவள்ளிக்கூ'ா இருந்ததைதக் கண்ட அவர், 
'சந்ஜேதகஜேமயில்தைல; அவர் ஒரு நட்சத்திரக் 
கணவராய்த்தான் இருக்கஜேவண்டும்' என்று 
தீர்மானித்து, ‘இது அழஜேவண்டிP 
விஷPமில்தைல தம்பி, சிரிக்கஜேவண்டிP 
விஷPம்! 'கூ'ா' என்பது வெவறும் கூ'ா 
மட்டுமல்ல; அப்படி ஒரு 'சிறப்புப் வெபPர்' 
சினிமா நட்சத்திரங்களின் கணவன்மாருக்கும் 
உண்டு. ஆகஜேவ, நீ அந்தப் தைபPதைனக் 'கூ'ா' 
என்று அதைழத்ததும் அவர் தன்தைனத்தான் 
அப்படி அதைழத்ததாக நிதைனத்துக் 
வெகாண்டுவிட்டார். அதனால் வந்த ஆத்திரத்தில் 
அவர் தன்தைன மறந்து ஓடி வந்து உன் கன்னத்தில்
அதைறந்திருக்கிறார்!’ என்று விளக்க, சிறுவன் 
சட்வெடன்று அழுவதைத நிறுத்திவிட்டு, 
'அப்படிவெPன்றால் தன்னுதைடP நட்சத்திர 
மதைனவி இருக்கும் வெபட்டிக்குத்தான் அவர் 
இப்ஜேபாது ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டும் 
இல்தைலPா?' என்று ஆவஜேலாடு ஜேகட்க, 'ஆமாம்' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, ‘ஜேடாய், 
நட்சத்திரம் ஜேடாய்!' என்று அந்தச் சிறுவன் 
தன்தைனயும், தான் பட்ட அடிதைPயும் மறந்து 



கத்திக் வெகாண்ஜேட நட்சத்திரத்தைதப் பார்க்க 'ஓடு, 
ஓடு’ என்று ஓடுவானாயினன்."

இருபத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
பங்க'ா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
இருபத்து மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 
அபரஞ்சி வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' 
என்று வெசால்ல, “ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதி ஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி 
வருவது காண்க... காண்க... காண்க.....



23. இருபத்து மூன்றாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

அபரஞ்சி வெசான்ன
ஜேபPாண்டிச்சாமிPார் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'மாPாண்டிபுரம், 
மாPாண்டிபுரம்' என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த 
ஊரிஜேல ‘ஜேபPாண்டிச் சாமி, ஜேபPாண்டிச்சாமி' 
என்று ஒரு சாமிPார் உண்டு. அந்தச் சாமிPார் 
மக்கஜேளாடு மக்களாக வசிக்காமல் ஒரு 
மதைலPடிவாரத்திஜேல தம் சீடஜேகாடிகளுடன் 
'பீடாஜேராகணம்’ வெசய்திருந்தார். பக்தர்கள் பலர் 
ஆணும் வெபண்ணுமாக அவதைரத்ஜேதடிச் 
வெசல்வார்கள். பலவிதமான காணிக்தைககதைளக் 
வெகாண்டுஜேபாய் அவருதைடP காலடியிஜேல 
தைவத்து அவதைரச் சிரம் தாழ்த்தி, கரம் கூப்பி 
வணங்குவார்கள். அவர்கள்ஜேமல் வெகாஞ்சம் 
விபூதிதைP எடுத்துப் ஜேபாட்டு அவர் அவர்கதைள 
ஆசீர்வதிப்பார். அந்த விபூதி பட்ட மாத்திரத்தில் 



அவர்களில் சில வெபண்கள் 'நான் ஜேபாஜேறன், நான்
ஜேபாஜேறன்!' என்று தங்கள் ததைலமுடிதைP 
விரித்துப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஆடுவார்கள். 
அங்ஙனம் ஆடும் வெபண்கதைளப் ஜேபய் பிடித்த 
வெபண்கள் என்று வெசால்லிச் சீட ஜேகாடிகள் தங்கள்
தைககளில் உள்ள பிரம்புகளால் அந்தப் 
வெபண்களின்ஜேமல் இருக்கும் ஜேபய்கதைள 
அடிப்பதுஜேபால் அவர்கதைளஜேP அடித்து 
விரட்டிக்வெகாண்டு ஜேபாய் ஊரின் எல்தைலக்கு 
அப்பால் விட்டுவிட்டு வருவார்கள். 
இத்ததைனக்கும் சாமிPார் தம் வாதைPத் திறந்து 
ஒரு வார்த்தைத கூடச் வெசால்ல மாட்டார். 'ஏன் 
அவர் வாதைPத் திறக்கஜேவ மாட்ஜேடன் 
என்கிறார்?’ என்று ஜேகட்டால், ‘வெமளன விரதம் 
அனுஷ்டிக்கிறார்!’ என்று சீடஜேகாடிகள் 
வெசால்வார்கள்.

இப்படிPாகத்தாஜேன சாப்பிடுவதற்கு மட்டுஜேம 
வாதைPத் திறந்துவெகாண்டிருந்த அந்தப் 
ஜேபPாண்டிச் சாமிPாரின் வெபருதைம 
மாPாண்டிபுரவெமல்லாம் பரவ, அந்தப் 
வெபருதைமதைPக் ஜேகட்டு மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் 
ஒரு நாள் ஜேபாய் அவதைரப் பார்க்க, அவர் 



இவதைரக் கண்டதும், ‘நான் ஜேபாஜேறன், நான் 
ஜேபாஜேறன்!' என்று தம் சடா முடிதைP 
விரித்துப்ஜேபாட்டு ஆடிக்வெகாண்ஜேட ஓட, 'இது 
என்ன ஆச்சரிPம்! இத்ததைன நாளும் ஜேபசாத சாமி
இவதைரக் கண்டதும் ஜேபசுது; இத்ததைன நாளும் 
ஆடாத சாமி இவதைரக் கண்டதும் ஆடுது, ஓடுது!’
என்று பக்தஜேகாடிகள் மூக்கின் ஜேமல் விரதைல 
தைவக்க, அதைதக் கண்டு விக்கிரமாதித்தர் விழுந்து
விழுந்து சிரிக்க, ‘என்ன சங்கதி? உங்கதைளக் 
கண்டதும் அவர் ஏன் ஓடுகிறார்? நீங்கள் ஏன் 
சிரிக்கிறீர்கள்?' என்று அவர்களில் ஒருவர் 
இவதைரக் ஜேகட்க, இவர் வெசான்னதாவது:

‘இந்தப் ஜேபPாண்டிச் சாமிPார் பூர்வாசிரமத்தில் 
‘வெபருமாள்' என்னும் வெபPர் பூண்டு என்னிடம் 
டிதைரவராக ஜேவதைல பார்த்து வந்தான். மாதம் 
பிறந்து சம்பளம் வாங்கினால் ஜேபாதும்-இவன் 
வீட்டுக்கும் ஜேபாகமாட்டான்; ஆபீசுக்கும் 
வரமாட்டான். மறுநாள் மதைனவி என்று 
வெசால்லிக் வெகாண்டு இவதைனத் ஜேதடி ஒருத்தி 
வருவாள். ‘ஏன், ஜேநற்று வீட்டுக்கு 
வரவில்தைலPா?' என்று ஜேகட்டால், ‘வந்து நாலு 
நாள் ஆச்சுங்க!’ என்பாள். 'சரி, நீ ஜேபா! அவன் 



வந்ததும் வீட்டுக்கு அனுப்பி தைவக்கிஜேறன்!' 
என்ஜேபன் நான். அவள் ஜேபானதும் 
இன்வெனாருத்தி வருவாள். 'நீ Pாரம்மா? என்று 
ஜேகட்டால், ‘வெபண்சாதிங்க!’ என்று வெநளிவாள். 
இங்ஙனம் 'மதைனவி' என்ற பட்டத்துடனும், 
'வெபண்சாதி' என்ற பட்டத்துடனும் நாலு 
வெபண்கள் இவதைன மாதா மாதம் 
ஜேதடிக்வெகாண்டு வருவார்கள். வாங்கிP 
சம்பளத்தைதத் தீர்த்துக் கட்டும் வதைர இவன் 
அவர்களிடம் சிக்க மாட்டான். பாவம், 
அவர்களில் ஒருத்தி வீட்டுஜேவதைல வெசய்து 
பிதைழப்பாள்; இன்வெனாருத்தி ஜேசாற்றுக்கூதைட 
தூக்கிப் பிதைழப்பாள்; மற்வெறாருத்தி இட்லி - 
மசால் வதைட சுட்டு விற்றுப் பிதைழப்பாள்; 
மற்றும் ஒருத்தி மாட்டின் துதைண வெகாண்டு 
பிதைழப்பாள். அவர்களில் Pாருக்கும் இவனுக்கு 
ஒரு மதைனவியும் மூன்று துதைணகளும் உண்டு 
என்ற விஷPம் வெதரிPாது; ஒவ்வெவாருத்தியும் 
தான் மட்டுஜேம இவனுக்கு மதைனவி, தான் 
மட்டுஜேம இவனுக்குத் துதைணவி என்று 
நிதைனத்துக் வெகாண்டிருந்தாள். இந்தக் குட்தைட 
உதைடத்துப் பார்க்க ஜேவண்டும் என்று நிதைனத்த 



நான், ஒரு முதல் ஜேததி அன்று அவர்கள் 
நால்வதைரயும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் வரச் வெசால்லி 
ஒளித்து தைவத்துவிட்டு, இவன் சம்பளம் 
வாங்கிPதும் அவர்கதைளக் வெகாண்டுஜேபாய் 
இவனுக்கு முன்னால் நிறுத்திஜேனன். 
அவ்வளவுதான்-அவர்களில் ஒருத்தி 
இவனுதைடP வலது தைகதைPப் பிடித்துக் 
வெகாண்டாள்; இன்வெனாருத்தி இடது தைகதைPப் 
பிடித்துக் வெகாண்டாள்; மற்வெறாருத்தி 
சட்தைடதைPப் பிடித்துக் வெகாண்டாள்; மற்றும் 
ஒருத்தி ஜேவட்டிதைPப் பிடித்துக் வெகாண்டாள். 
இரண்டு வெபண்டாட்டிக்காரன் பாஜேட 
திண்டாட்டம் என்று அந்தக் காலத்திஜேலஜேP 
வெசால்வார்கள்; இந்தக் காலத்தில் நாலு 
வெபண்டாட்டிக்காரன் பாடு எப்படி 
இருந்திருக்கும் என்பதைத நான் வெசால்லிPா 
நீங்கள் வெதரிந்து வெகாள்ள ஜேவண்டும்? பPல் 
'விழி, விழி' என்று விழித்தான். ‘இவெதல்லாம் 
உங்கள் ஜேவதைலதானா?' என்பதுஜேபால் என்தைன 
ஜேவறு பரிதாபமாகப் பார்த்தான். நான் சிரித்ஜேதன்.
அதற்குள், 'இவருக்வெகன்று நான் ஒருத்தி 
இருக்கும்ஜேபாது நீ எப்படி வரலாம்?’ என்று 



ஒருத்தி இன்வெனாருத்திதைPக் ஜேகட்க, ‘நான் 
ஒன்றும் வரவில்தைல; இவராகத்தான் வந்தார்!' 
என்று அவள் வெசால்ல, ‘இவருதைடP 
சம்பாத்திPத்துக்கு நாங்கள் இரண்டு ஜேபர் 
ஜேபாதாதா? நீ ஏன் வரஜேவண்டும்?' என்று 
முன்னவள் மூன்றாமவதைளக் ஜேகட்க, ‘நான்தான் 
கதியில்லாமல் வந்ஜேதவெனன்றால் இவள் ஏன் 
வந்தாள் என்று ஜேகள்!' என்று அவள் 
நாலாமவதைளச் சுட்டிக் காட்ட, 'இந்த 
மன்மதனுக்கு ஏற்வெகனஜேவ மூன்று ரதிகள் 
இருக்கிறார்கள் என்பதைத நான் கண்ஜேடனா?' 
என்று அவள் வெசால்ல, ‘PாதைரPடி ரதி 
என்கிறாய்?' என்று முன்னவள் அவள் ஜேமல் 
பாP, அவர்கள் இருவதைரயும் மற்ற இருவர் 
விலக்கிவிட முPல, அதுதான் சமPவெமன்று 
இவன் அவர்களிடமிருந்து தப்பி எடுத்தான் 
ஓட்டம்! அதற்குப் பின் இவனும் ஜேவதைலக்கு 
வரவில்தைல; இவதைனத் ஜேதடிக்வெகாண்டு 
அவர்களும் கம்வெபனிக்கு வரவில்தைல!'

விக்கிரமாதித்தர் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்ததும், ‘அவர்கள் நால்வரும் ஜேவறு 
எங்ஜேகயும் ஜேபாய்விடவில்தைல; இங்ஜேகஜேPதான் 



இருக்கிறார்கள்!' என்று பாதாளம் வெசால்ல, 
'எங்ஜேக இருக்கிறார்கள்?’ என்று அவர் ஜேகட்க, 
'இங்ஜேகதான் இருந்தார்கள்; இப்ஜேபாது 
அவனுடன் ஓடிக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள்!' என்று 
இவன் வெசால்ல, ‘ஏன்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
ஜேகட்க, ‘அவன் ஜேபாடும் விபூதிக்கு 
அவர்கள்தாஜேன மாறி மாறி வந்து ஜேபPாடித் 
வெதாதைலக்க ஜேவண்டியிருக்கிறது!’ என்று 
பாதாளம் குட்தைட உதைடக்க, ‘அடப் பாவி! 
இப்படி ஒரு பிதைழப்பா உனக்கு?’ என்று அங்ஜேக 
கூடியிருந்த பக்த ஜேகாடிகள் அதைனவரும் கல்லடி 
பட்ட ஜேதனீக்கள்ஜேபால் கதைலந்து 
வெசல்வாராயினர்."

இருபத்து மூன்றாவது மாடி ரிஸ்ப்ஷனிஸ்ட்டான
அபரஞ்சி இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘'நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
இருபத்து நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 
மஜேனாரஞ்சிதம் வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக் வெகாண்ஜேட 



கீஜேழ இறங்கி வருவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு...



24. இருபத்து நான்காவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

மஜேனாரஞ்சிதம் வெசான்ன
கடவுள் கல்லான கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! அல்லும் பகலும் 
அனவரதமும் ‘கடவுஜேள கதி’ என்று இருந்த ஓர் 
ஆத்மாவுக்குத் திடீவெரன்று ஒரு நாள் ஒரு 
சந்ஜேதகம் பிறந்தது. அந்தச் சந்ஜேதகம் என்ன 
வெவன்றால்:

‘மற்ற யுகங்களிவெலல்லாம் என்வெனன்னஜேவா 
அவதாரங்கள் எடுத்துத் துஷ்ட நிக்கிர சிஷ்ட 
பரிபாலனம் வெசய்து வந்த கடவுள் இந்தக் 
கலியுகத்தில் மட்டும் ஏன் கல்லானார்?'

இந்தச் சந்ஜேதகம் பிறந்த நாளிலிருந்து அவர் 
தமக்கு எதிர்ப்பட்டவர்கதைளவெPல்லாம் ‘கடவுள்
ஏன் கல்லானார், கடவுள் ஏன் கல்லானார்?’ 



என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட வர, அவர்கள் 
ஒவ்வெவாருவரும் 'அது என்னஜேவா எனக்குத் 
வெதரிPாது; நான் கடவுதைளக் கல்லாக்கவில்தைல!' 
என்று தைகதைP விரிக்க, கதைடசிPாக அந்த ஆத்மா 
எங்கள் விக்கிரமாதித்தரிடம் வந்து அஜேத 
ஜேகள்விதைPக் ஜேகட்க, அவர் வெசான்னதாவது:

'ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஓர் 
ஊரில் ‘தனஜேகாடி, தனஜேகாடி' என்று ஒரு தன 
வணிகன் இருந்தானாம். அவன் இரவு பகல் 
என்று பாராமல் உதைழத்து ஒரு லட்சம் வெபான் 
வதைர ஜேசர்த்தானாம். அந்தப் வெபான்தைன ஓர் 
இரும்புப் வெபட்டியில் தைவத்துப் பூட்டிவிட்டு 
அவன் ஜேநராகக் கடவுளிடம் வந்து, ‘கடவுஜேள! 
கடவுஜேள! நான் எவ்வளஜேவா கஷ்டப்பட்டு ஒரு 
லட்சம் வெபான் ஜேசர்த்து தைவத்திருக்கிஜேறன். 
அதைத என்னிடமிருந்து Pாரும் அபகரித்துக் 
வெகாள்ளாமல் நீதான் பார்த்துக்வெகாள்ள 
ஜேவண்டும்’ என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்டானாம். 
'கவதைலப்படாஜேத! நான் பார்த்துக் வெகாள்கிஜேறன்,
நீ ஜேபாய் வா!’ என்றாராம் கடவுள். அவன் பரம 
திருப்தியுடன வீட்டுக்கு வந்து, அன்றிரவு 
நிம்மதிPாகத் தூக்கமும் ஜேபாட்டானாம். 



அடுத்தாற்ஜேபால் ஒரு திருடன் கடவுதைளத் ஜேதடி 
வந்து, ‘கடவுஜேள, கடவுஜேள! இன்றிரவு நான் 
தனஜேகாடி வீட்டில் திருடப் ஜேபாகிஜேறன். நீதான் 
Pாரிடமும் என்தைனச் சிக்க தைவக்காமல் 
காப்பாற்ற ஜேவண்டும்' என்று ஜேகட்டுக் 
வெகாண்டானாம். கடவுள் என்ன வெசய்வார், 
பாவம்! 'கவதைலப்படாஜேத, நான் கவனித்துக் 
வெகாள்கிஜேறன்!' என்று வெசால்ல முடியுமா! 
இல்தைல, ‘மாட்ஜேடன்; நான் உனக்குத் 
துதைணPாக இருக்கமாட்ஜேடன்!' என்றுதான் 
தைகதைP விரிக்க முடியுமா? விரித்தால் அவதைர 
எல்ஜேலாருக்கும் வெபாதுவானவர் என்று எப்படிச் 
வெசால்ல முடியும்? எல்ஜேலாதைரயும் ரட்சிக்கக் 
கூடிPவர் என்றுதான் எப்படிச் வெசால்ல முடியும்?
ஆகஜேவ, 'இந்த மனித சகவாசஜேம இனி நமக்கு 
ஜேவண்டாம்!' என்று அவர் உடஜேன 
கல்லாகிவிட்டாராம்!'

விக்கிரமாதித்தர் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்து விட்டு, ‘இப்வெபாழுதாவது உங்கள் 
சந்ஜேதகம் தீர்ந்ததா?' என்று வந்தவதைரக் ஜேகட்க, 
'தீர்ந்தது சுவாமி, தீர்ந்தது' என்று வந்தவர் 



ததைலதைP ஆட்டிக்வெகாண்ஜேட வந்த வழிதைPப் 
பார்த்து நடப்பாராயினர்.”

இருபத்து நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான
மஜேனாரஞ்சிதம் இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘'நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
இருபத்தைதந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் காந்தா
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதி ஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி 
வருவது காண்க... காண்க... காண்க......



25. இருபத்தைதந்தாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

 காந்தா வெசான்ன அழகுக் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! ‘சிங்காரம்பட்டி, 
சிங்காரம்பட்டி' என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த 
ஊரிஜேல ‘சிற்சஜேபசன், சிற்சஜேபசன்' என்று ஒரு 
சீரணித் வெதாண்டர் உண்டு. அந்தத் வெதாண்டர் 
ஒரு நாள் மாதைல கல்லாத முதிஜேPார் சிலதைரக் 
கூட்டிக் கல்வி புகட்டிக் வெகாண்டிருந்தகாதைல, 
அவர்களில் சிலர் அந்த வழிஜேP 
ஜேபாய்க்வெகாண்டும் வந்துவெகாண்டும் இருந்த 
வெபண்கதைள வெவறித்துப் பார்க்க, அவர்களுதைடP 
கவனத்தைதத் திருப்புவதற்காக, 'வெபரிஜேPார்கஜேள! 
வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறவெதன்று 
வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' என்று அவர் ஒரு 
ஜேகள்விதைPப் ஜேபாட்டு தைவப்பாராயினர்.



ஜேகள்வி பிறந்ததுதான் தாமதம், 'அதுவா 
வெதரிPாது எங்களுக்கு. வெபண்களுக்கு அழகு 
அவர்களுதைடP கூந்தலிஜேல இருக்கிறது!’ 
என்றார் ஒருவர்; 'இல்தைல, கண்ணில்தான் 
இருக்கிறது!' என்றார் இன்வெனாருவர். ‘கண்ணில் 
அழகு இருக்கலாம்; ஆனாலும் கன்னத்தின் 
அழகுக்கு அது ஈடாகாது!’ என்றார் மற்வெறாருவர்.
‘அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; வெபண்களுதைடP 
அழகு அவர்களுதைடP உதட்டிஜேலதான் 
இருக்கிறது!’ என்றார் மற்றும் ஒருவர். 
கதைடசிPாக ஒருவர் நாணிக்ஜேகாணி எழுந்து 
நின்று, 'அதைதச் வெசால்ல எனக்கு 
வெவட்கமாயிருக்கிறது!’ என்று சற்ஜேற வெநளிP, 
'நல்லஜேவதைள, அதைதச் 
வெசால்லிவிட்டு வெவட்கப்பட்டு தைவக்காமல், 
வெசால்லாமஜேல வெவட்கப்பட்டு தைவத்தீர்கஜேள, 
அந்த மட்டும் ஜேக்ஷமம், உட்காருங்கள்!' என்று 
சிற்சஜேபசன் அவதைர உட்கார தைவத்துவிட்டு, 
'இன்றிலிருந்து உங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் 
அவகாசம் தருகிஜேறன்; என்னுதைடP ஜேகள்விக்குச்
சரிPான விதைடதைPக் கண்டுபிடித்துக்வெகாண்டு 
வாருங்கள்!’ என்று வெசால்ல, ‘வெராம்ப நல்லது; 



அப்படிஜேP வெசய்கிஜேறாம்' என்று அதைனவரும் 
எழுந்து, அவரவர்கள் வீடு ஜேநாக்கிச் 
வெசல்வாராயினர்.

வழி வெநடுக, 'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக 
இருக்கும், வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக 
இருக்கும்?’ என்று ஒருவதைரவெPாருவர் திரும்பத் 
திரும்பக் ஜேகட்டுக்வெகாண்டும், அதி அதி 
தீவிரமாக ஜேPாசித்துக் வெகாண்டும் வந்த 
வெபரிஜேPார்கள், கதைடசியில், 'சரி, வெபண்கதைளஜேP 
ஜேகட்டுவிட்டால் ஜேபாகிறது!’ என்று தம் தம் 
மதைனவிமாதைரத் ஜேதடி அவசர அவசரமாக 
வீட்டுக்கு வருவாராயினர்.

வீட்டுக்கு வந்ததும், ‘ஏண்டி, வெபண்களுக்கு 
அழகு எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்று தம் 
தர்மபத்தினிதைPக் ஜேகட்டார் ஒருவர்; அவஜேளா, 
'முதலில் உங்கள் ததைலயிஜேல என்ன 
இருக்கிறவெதன்று வெசால்லுங்கள்; அதற்குப் பிறகு
நான் வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக 
இருக்கிறவெதன்று வெசால்கிஜேறன்!' என்றாள். 
இன்வெனாருவர், 'ஏண்டி, வெபண்களுக்கு அழகு 
எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்று தம் இல்லாதைளக் 



ஜேகட்டார்; அவஜேளா, ‘மூஞ்தைசப் பார், மூஞ்தைச! 
இப்படிக் ஜேகட்க வெவட்கமாயில்தைல 
உங்களுக்கு?' என்று அவருதைடP கன்னத்தில் ஓர் 
இடி இடித்துவிட்டுச் வெசன்றாள். மற்வெறாருவர் 
எடுத்த எடுப்பில் 'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக 
இருக்கிறது?' என்று தம் மதைனPாதைளக் 
ஜேகட்டுவிடாமல், ‘ஏண்டி, உன்தைன ஒன்று ஜேகட்க
ஜேவண்டும்; ஜேகாபித்துக் வெகாள்ளமாட்டாஜேP?’ 
என்ற 'பிள்தைளPார்சுழி'யுடன் ஆரம்பிக்க, 
‘என்ன, ஜேகளுங்கள்!' என்று அவள் அவருக்குத் 
தைதரிPம் வெகாடுக்க, அதுதான் சமPவெமன்று 
'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்று
அவர் அவளுதைடP முகவாய்க் கட்தைடதைPப் 
பிடிக்க, 'ஐஜேP! ஜேகள்விதைPப் பார், ஜேகள்விதைP?’ 
என்று அவள் அவருதைடP தைகதைPத் தட்டி 
விட்டுவிட்டுப் ஜேபாவாளாயினள். மற்றும் 
ஒருவர் தம் மதைனPரசிதைPக் கண்டதும், 
'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்ற 
ஜேகள்விக் கதைணதைP உடஜேன வெதாடுத்து 
விடாமல் வெமளனமாக நின்று முன்னும் 
பின்னுமாக அவள் அழதைகப் பார்க்க, ‘என்ன, 
அப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்?’ என்று அவள் ஒன்றும் 



புரிPாமல் ஜேகட்க, ‘ஒன்றுமில்தைல; ஒரு நிமிஷம் 
இப்படி வந்து நில்!' என்று அவர் அவளுதைடP 
ஜேதாதைளப் பற்றி இழுத்து நிறுத்தி உச்சந் 
ததைலயிலிருந்து உள்ளங்கால் வதைர அவதைள 
ஊடுருவிவிட்டு, ‘இப்படிப் பார்த்தால் 
வெதரிPாதுஜேபால் இருக்கிறது; அழகிப் 
ஜேபாட்டிக்கு வந்து நிற்கும் வெபண்கதைளப்ஜேபால 
நீயும் நீச்சல் உதைடயில் வந்து நின்றால்தான் 
வெதரியும்ஜேபாலிருக்கிறது!' என்று முணுமுணுக்க,
‘அப்படிPா சமாசாரம்? என்ன வெதரிP ஜேவண்டும்,
உங்களுக்கு?' என்று அவள் ஜேகட்க, 
'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறவெதன்று 
வெதரிP ஜேவண்டும்!' என்று அவர் வெசால்ல, 'அட 
கடவுஜேள! இப்வெபாழுது நீங்கள் எங்ஜேக 
ஜேபாய்விட்டு வருகிறீர்கள்? வெபங்களுருக்கா, 
பாண்டிச்ஜேசரிக்கா?' என்று அவள் அவருதைடP 
வாதைP முகர்ந்து பார்ப்பாளாயினள்.

இப்படி ஒரு நாள் அல்ல; இரண்டு நாட்கள் 
அல்ல; மூன்று நாட்கள் முPன்றும் வெபண்களின் 
அழகு ரகசிPத்தைதத் வெதரிந்து வெகாள்ள முடிPாத 
முதிPவர்கள் நான்காவது நாள் மாதைல வாடிP 
முகங்களுடன் வந்து தங்கள் வாத்திPாருக்கு 



முன்னால் நிற்க, ‘என்ன, வெதரிந்ததா?’ என்று 
வாத்திPார் ஜேகட்க, ‘வெதரிPவில்தைல; நீங்கள்தான் 
வெசால்லஜேவண்டும்!' என்று அவர்கள் 
அதைனவரும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் தைகதைP விரிக்க, 
வாத்திPார் சிரித்து, 'உண்தைமயில் அது 
எனக்கும் வெதரிPாது; வெபண்கள் பக்கம் வெசன்ற 
உங்கள் கவனத்தைத என் பக்கம் 
திருப்புவதற்காகஜேவ அன்று நான் அப்படி ஒரு 
ஜேகள்விதைPப் ஜேபாட்ஜேடன்!' என்று விளக்க, ‘அட,
விக்கிரமாதித்தா! இப்ஜேபாது அந்தக் ஜேகள்விக்கு 
விதைட கிதைடக்கா விட்டால் எங்கள் ததைலஜேP 
வெவடித்து விடும்ஜேபாலிருக்கிறஜேத, என்ன 
வெசய்ஜேவாம்?' என்று வெபரிPவர்கள் அத்ததைன 
ஜேபரும் தங்கள் ததைலதைPப் பிடித்துக் வெகாண்டு 
தவிக்க, ‘வந்ஜேதன், வந்ஜேதன்!' என்று மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் அவ்விடம் வந்து, 
‘வெபண்களுக்கு அழகு ஜேவறு எங்கும் இல்தைல; 
அவர்களுதைடP உள்ளத்தில்தான் இருக்கிறது!' 
என்று வெசால்ல, 'இவ்வளவுதானா? இத்ததைன 
நாட்களாக இது வெதரிPாமல் ஜேபாச்ஜேச 
எங்களுக்கு!' என்பதுஜேபால் எல்ஜேலாரும் ஒருவர் 
முகத்தைத ஒருவர் பார்த்துக்வெகாள்வாராயினர்."



இருபத்தைதந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
காந்தா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
இருபத்தாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கலா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு......



26. இருபத்தாறாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கலா வெசான்ன அவமரிPாதைதக்
கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! அழகு மிகு வெசன்தைனயிஜேல
‘ஆபட்ஸ்பரி, ஆபட்ஸ்பரி' என்று ஒர் அழகு 
மாளிதைக உண்டு. அந்த மாளிதைகயிஜேல 
நதைடவெபறவிருந்த விழா ஒன்றுக்கு எங்கள் 
விக்கிரமாதித்தர் வந்து வெகாண்டிருந்தகாதைல 
அவருதைடP கார் வழியிஜேல வெகாஞ்சம் 'மக்கர்' 
வெசய்P, எதற்கும் குறித்த ஜேநரத்தில் வெசல்ல 
ஜேவண்டும் என்பதைதத் தம்முதைடP 
குறிக்ஜேகாளாகக் வெகாண்டிருந்த விக்கிரமாதித்தர் 
சட்வெடன்று காதைர விட்டுக் கீஜேழ இறங்கித் தம் 
தைகக் கடிகாரத்தைதப் பார்த்துவிட்டு, 'விழா 
ஆரம்பமாக இன்னும் ஐந்ஜேத நிமிஷங்கள்தான் 
இருக்கின்றன. காதைரச் சரி வெசய்துவெகாண்டு 
ஜேபாவதாயிருந்தால் குறித்த ஜேநரத்தில் நாம் 



அங்ஜேக ஜேபாய்ச் ஜேசர முடிPாது. நான் முன்னால் 
நடந்ஜேத ஜேபாய் விடுகிஜேறன். நீ பின்னால் காதைரச் 
சரி வெசய்துவெகாண்டு வா!’ என்று 
பாதாளசாமியிடம் வெசால்லிவிட்டு நடக்க, 
ஆபட்ஸ்பரி மாளிதைக வாசலில் நின்று 
வெகாண்டிருந்த ஆடம்பரதாரிகள் சிலர் அவதைர 
உள்ஜேள விடாமல் தடுக்க, ‘அப்படிPா 
சமாசாரம்?’ என்று அவர் தம் காதைர ஜேநாக்கி 
‘விறுவிறு’ வெவன்று திரும்பி வருவாராயினர்.

அதற்குள் காதைரச் சரி வெசய்துவிட்ட பாதாளசாமி 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைர எதிர்வெகாண்டு வந்து 
அதைழக்க, அவர் தம் காரில் ஏறிக்வெகாண்டு 
மறுபடியும் ஆபட்ஸ்பரி மாளிதைகக்கு அவசர 
அவசரமாகச் வெசல்வாராயினர். சிறிது ஜேநரத்திற்கு 
முன்னால் கால் நதைடPாக வந்த 
விக்கிரமாதித்ததைர உள்ஜேள விட மறுத்த 
ஆடம்பரதாரிகள், இப்ஜேபாது அவதைர 'வருக, 
வருக!’ என்று வாவெPல்லாம் பல்லாக வரஜேவற்று
மாதைலயிட, அந்த மாதைலதைPக் கழட்டி அவர் 
தம் காருக்குப் ஜேபாட்டுவிட்டு, 'மரிPாதைத 
எனக்கல்ல, இந்தக் காருக்குத்தான் என்பதைத 
எனக்கு உணர்த்தாமல் உணர்த்திP உங்களுக்கு 



என் மனமார்ந்த நன்றி; நான் வருகிஜேறன்!' என்று 
திரும்ப, அந்த ஆடம்பரதாரிகள் அதைனவரும் 
வெவட்கித் ததைல குனிவாராயினர்."

இருபத்தாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
கலா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்ஜேதழாவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மாலா வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்கி வருவது காண்க... காண்க... 
காண்க......



27. இருபத்ஜேதழாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

மாலா வெசான்ன கல்லால் அடித்த
கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'வம்பனூர், வம்பனூர்' 
என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல ‘மாரி, மாரி' 
என்று ஒரு வள்ளல் உண்டு. அந்த வள்ளல் 
தம்மிடம் உதவி ஜேகாரி வருபவர்களுக்வெகல்லாம் 
தம்மால் முடிந்த உதவிதைPத் தட்டாமல் 
வெசய்வதுண்டு. அங்ஙனம் வெசய்துவந்த அவதைர 
அந்த ஊர் வம்பர்கள் ஜேபாற்றாவிட்டாலும் 
தூற்றாமலாவது இருந்திருக்கலாம்; அதுதான் 
இல்தைல. 'சும்மாவா வெசய்கிறான்? 
சுPநலத்துக்காகச் வெசய்கிறான்!' என்றனர் சிலர்; 
‘ஒரு பக்கம் வெசய்கிற பாவத்துக்கு இன்வெனாரு 
பக்கம் புண்ணிPத்தைதத் ஜேதடஜேவண்டுஜேமா 
இல்தைலஜேPா, அதற்காகச் வெசய்கிறான்!' என்றனர் 



இன்னும் சிலர்; 'புகழாதைச Pாதைர விட்டது? 
ஜேவறு வதைகயில் அதைடP முடிPாத அதைத அவன்
விதைல வெகாடுத்து வாங்குகிறான்!' என்றனர் 
மற்றும் சிலர். இவற்தைறவெPல்லாம் ஜேகட்கக் 
ஜேகட்க வள்ளலுக்கு ‘அழுவதா, சிரிப்பதா?' என்று
வெதரிPவில்தைல. ‘வெகாடுத்தால் நல்லவன்; 
வெகாடுக்காவிட்டால் வெகட்டவன் என்பதல்லவா 
இந்த உலக நீதி? அந்த நீதிக்கு விஜேராதமாக 
அல்லவா இருக்கிறது இது!’ என்று அவர் 
வருந்தினார். அந்த வருத்தத்திலும் அவர் 
தம்மால் இPன்ற உதவிதைPப் பிறருக்குச் 
வெசய்Pாமல் இருந்தார் இல்தைல. Pார் என்ன 
வெசான்னஜேபாதிலும், 'என் கடன் பணி வெசய்து 
கிடப்பஜேத!’ என்று ஜேமலும் ஜேமலும் வெசய்ஜேத 
வருவாராயினர்.

இங்ஙனம் வெசய்துவந்தகாதைல அந்த ஊரிலிருந்த 
குடிதைசகளில் சில திடீர், திடீவெரன்று தீப்பற்றி 
எரிP, அங்ஙனம் எரிந்த குடிதைசகளுக்குப் 
பதிலாக வள்ளல் மாரி புதிP குடிதைசகள் கட்டிக் 
வெகாடுக்க, அதைதயும அங்கிருந்த வம்பர்களில் 
சிலர் திரித்து, ‘இவெதல்லாம் PாருதைடP சூழ்ச்சி 
என்கிறீர்கள்? எல்லாம் அந்த வள்ளல் மாரியின் 



சூழ்ச்சிதான்! தருமம் வெசய்Pத் தனக்கு அடிக்கடி 
சந்தர்ப்பம் வாய்க்க ஜேவண்டும் என்பதற்காக 
அவன் தன் ஆதைள விட்டுக் குடிதைசகளுக்குத் தீ 
தைவக்கச் வெசால்லியிருக்கிறான்!' என்று வாய் 
கூசாமல் வெசால்ல, 'அட, கடவுஜேள! இந்த 
அபவாதத்துக்கு ஒரு முடிஜேவ இல்தைலPா?' 
என்று வாய்விட்டு அலறிP வள்ளல், 'தாங்காது 
அப்பஜேன, இனி தாங்காது!’ என்று உடஜேன ஓடிப் 
ஜேபாய் ஓர் ஆறுதலுக்காக மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்ப்பாராயினர்.

அவர் குதைற ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்; 
சிரித்தார். ‘என்ன சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்றார் 
வள்ளல் மாரி, ‘ஒன்றுமில்தைல; சும்மாத்தான்!' 
என்றார் விக்கிரமாதித்தர். 'காரணமில்லாமல் 
நீங்கள் சிரிக்கமாட்டீர்கஜேள?' என்றார் அவர்; 
‘காரணத்ஜேதாடுதான் சிரித்ஜேதன்!' என்றார் இவர். 
'என்ன காரணம்?' என்றார் மாரி, 'வெசால்கிஜேறன்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசான்னதாவது:

‘வெகாடுத்தால் நல்லவன்; வெகாடுக்காவிட்டால் 
வெகட்டவன் என்பது மட்டும் இந்த உலக நீதி 
அன்று; இன்வெனாரு நீதியும் உண்டு!'



விக்கிரமாதித்தர் இங்ஙனம் வெசால்லி 
நிறுத்திPதும், 'அது என்ன நீதி?' என்று மாரி 
ஆவஜேலாடு ஜேகட்க, 'அஜேதா பாருங்கள்!' என்று 
அவர் தமக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபாலிருந்த 
மாந்ஜேதாப்தைபச் சுட்டிக் காட்ட, 'அந்த 
மாந்ஜேதாப்புக்கும் நீங்கள் வெசால்ல வந்த நீதிக்கும்
என்ன சம்பந்தம்?’ என்று இவர் ஜேகட்க, 
'இருக்கிறது' என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைரப் 
பின்னும் வெதாடர்ந்து ஜேகட்டதாவது:

‘அந்தத் ஜேதாப்புக்கு வெவளிஜேP நிற்கிறார்கஜேள 
சில சிறுவர்கள், அவர்கள் இப்ஜேபாது என்ன 
வெசய்துவெகாண்டிருக்கிறார்கள்?'

‘கல்லால் அடித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள்!'

‘எதைதக் கல்லால் அடித்துக் 
வெகாண்டிருக்கிறார்கள்?'

‘காய்த்த மரத்தைதக் கல்லால் அடித்துக் 
வெகாண்டிருக்கிறார்கள்!'

‘காய்க்காத மரத்தைத ஏன் அடிக்கவில்தைல?'

‘காய்க்கவில்தைல; அதனால் அடிக்கவில்தைல!'



‘அதுதான் நான் வெசால்ல வந்த இன்னும் ஓர் உலக
நீதி ஐPா, இன்னும் ஓர் உலக நீதி! 
இப்ஜேபாதாவது அந்த நீதி என்னவெவன்பது 
புரிந்ததா உங்களுக்கு?' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வினவ, 'புரிந்தது, புரிந்தது' என்று வள்ளல் மாரி 
தம் ததைலதைP 'ஆட்டு, ஆட்டு’ என்று ஆட்ட, 
'அங்ஜேக காய்த்த மரத்துக்குக் கல்லடி; இங்ஜேக 
வெகாடுக்கிற மனிதனுக்குச் வெசால்லடி! அதுதான் 
வித்திPாசம்; மனத்தைதத் திடப்படுத்திக் 
வெகாண்டு ஜேபாய்வாருங்கள்!’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவருக்கு விதைட வெகாடுத்து 
அனுப்புவாராயினர்.”

இருபத்ஜேதழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
மாலா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
இருபத்வெதட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஷீலா 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 



இறங்கிவருவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு.......



28. இருபத்வெதட்டாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

ஷீலா வெசான்ன கால் கடுக்க
நின்ற கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! எங்கள் 
விக்கிரமாதித்தருக்குப் பத்து வPதுப் பாலகன் 
ஒருவன் உண்டு. ஆபீசுக்குச் வெசல்லுங்காதைல 
அவதைனத் தினந்ஜேதாறும் தம்முதைடP காரிஜேல 
ஏற்றிக்வெகாண்டு ஜேபாய் அவர் பள்ளியிஜேல 
விட்டுவிட்டுப் ஜேபாவதுண்டு. அங்ஙனம் 
விட்டுக் வெகாண்டிருந்தகாதைல அவன் ஒரு நாள், 
‘எனக்கு ஜேநரமாச்சு, ஜேநரமாச்சு!’ என்று குதிPாய் 
குதிக்க, ‘என்னடா ஜேநரமாச்சு, மணி ஒன்பஜேத 
முக்கால்தாஜேன ஆச்சு?' என்று அவர் அவசர 
அவசரமாக 'டிரஸ்' வெசய்து வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 
'உங்களுக்கு என்ன அப்பா, வெசால்லாமல்? 
ஜேநற்று அதைர மணி ஜேநரம் வெவயிலில் நின்ற 
ஜேவததைன எனக்கல்லவா வெதரியும்?' என்று 



தைபPன் சிணுங்க, ‘ஏன் நின்றாய், வீட்டுக் 
கணக்குப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
ஜேபாகவில்தைலPா?' என்று அப்பா ஜேகட்க, 
'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல, அப்பா! ஐந்து 
நிமிஷம் 'ஜேலட்'டாகப் ஜேபாஜேனன்; அதற்காக 
நின்ஜேறன்!' என்று அவன் அழாக்குதைறPாகச் 
வெசால்ல, 'அதற்கா உன்தைன அதைர மணி ஜேநரம் 
வெவயிலில் நிற்க தைவத்தார்கள்? 'நான் சாட்சாத் 
விக்கிரமாதித்தரின் பிள்தைள' என்று வெசால்லிப் 
பார்த்திருக்கக் கூடாஜேதா?' என்று அவர் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, ‘எல்லாம் 
வெசான்ஜேனன்; 'அப்படிPானால் ஒரு மணி ஜேநரம் 
நில்' என்று வெசால்லிவிட்டார் வாத்திPார்!' என்று 
தைபPன் அப்பா எதிர்பார்க்காத ஒரு 'வெவடி 
குண்'தைடத் தூக்கிப் ஜேபாட, அவர் திடுக்கிட்டு, 
‘ஏனாம்?’ என்று ஜேகட்க, 'எதிலும் ஓர் ஒழுங்தைகக் 
கதைடப்பிடிக்கும் உன் அப்பாதைவப் 
ஜேபான்றவர்களின் பிள்தைளகஜேள இப்படி 
வந்தால் மற்றவர்கள் எப்படி வருவார்கள்? 
அதற்காகத்தான் உனக்கு அதிகப்படிPான 
தண்டதைன என்று வெசால்லி விட்டார் வாத்திPார்!'
என்று அவன் விளக்க, அதற்குள் தPாராகிவிட்ட 



அவர், ‘சரி சரி, வாவா!' என்று அவதைன 
அதைழத்துக்வெகாண்டு பள்ளிக்குச் 
வெசல்வாராயினர்.

வழியில் ஒரு ஜேரஷன் கதைடதைPயும், அந்தக் 
கதைடதைP ஒட்டி வெவயிலில் விPர்க்க 
விறுவிறுவிக்க நின்று வெகாண்டிருந்த 
'கியூ'தைவயும் கண்ட தைபPன், 'நான்தான் 
பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஜேலட்டாகப் ஜேபான 
குற்றத்துக்காக ஜேநற்று வெவயிலில் நிற்கும் 
தண்டதைனதைP அனுபவித்ஜேதன்; இவர்கள் 
அந்தத் தண்டதைனதைP அனுபவிக்க என்ன 
குற்றம் அப்பா, வெசய்தார்கள்?’ என்றான்; 
'இவர்கள் இன்னும் குற்றம் வெசய்Pவில்தைல; 
இனிஜேமல்தான் வெசய்Pப்ஜேபாகிறார்கள்!' என்றார் 
தகப்பனார். ‘என்ன குற்றம் வெசய்Pப் 
ஜேபாகிறார்கள்?' என்றான் அவன்; ‘அரிசி வாங்கப்
ஜேபாகும் குற்றத்தைத!’ என்றார் அவர்.

அடுத்தாற்ஜேபால் 'இந்திPா காப்பி வெஹள'தைஸ 
ஒட்டி ஒரு நீண்ட 'கியூ' நின்றுவெகாண்டிருந்தது. 
அந்தக் 'கியூ'தைவக் கண்ட தைபPன், 'இவர்கள் 
என்ன குற்றம் அப்பா, வெசய்Pப்ஜேபாகிறார்கள்?’ 



என்றான்; 'காப்பிக் வெகாட்தைட வாங்கப் ஜேபாகும் 
குற்றத்தைத!' என்றார் தகப்பனார்.

அதற்கும் அடுத்தாற்ஜேபால் பஸ் ஸ்டாண்தைட 
ஒட்டி ஒரு 'கியூ' நின்றுவெகாண்டிருந்தது. அந்தக் 
'கியூ'தைவக் கண்ட தைபPன், 'இவர்கள் என்ன 
குற்றம் அப்பா, வெசய்Pப் ஜேபாகிறார்கள்?’ 
என்றான்; ‘பஸ்ஸில் ஏறப்ஜேபாகும் குற்றத்தைத!' 
என்றார் தகப்பனார்.

'அரிசி வாங்குவது குற்றம், காப்பிக்வெகாட்தைட 
வாங்குவது குற்றம், பஸ்ஸில் ஏறுவது குற்றம்!' 
என்று தனக்குத் தாஜேன முணுமுணுத்துக் 
வெகாண்ட தைபPன், 'அப்படிஜேP 
குற்றமாயிருந்தாலும் அதைதச் வெசய்த பிறகல்லவா
தண்டதைன அனுபவிக்க ஜேவண்டும்? இவர்கள் 
அதைதச் வெசய்வதற்கு முன்னாஜேலஜேP 
தண்டதைனதைP அனுபவித்துக் 
வெகாண்டிருக்கிறார்கஜேள?’ என்று விPக்க, ‘அந்த 
அதிசPத்தைதத்தான் என்னாலும் புரிந்துவெகாள்ள 
முடிPவில்தைலPடா மகஜேன, என்னாலும் புரிந்து 
வெகாள்ள முடிPவில்தைல!' என்று தைகதைP அகல 
விரித்துக் வெகாண்ஜேட மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் 



தம் மகதைனக் வெகாண்டு ஜேபாய்ப் பள்ளியில் 
இறக்கி விட்டுவிட்டு ஜேமஜேல வெசல்வாராயினர்.”

இருபத்வெதட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
ஷீலா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு,
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்வெதான்பதாவது 
மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நர்மதா வெசால்லும் 
கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, 
"ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக
ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று ஜேபா'னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி 
விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது 
காண்க... காண்க... காண்க......



29. இருபத்வெதான்பதாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நர்மதா வெசான்ன
ஜேபாலீஸ்காரதைனத் திருடன்

பிடித்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'இட்லி நகர், சட்னி நகர்' 
என்று ஏதாவது ஒரு நகர் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் 
உருவாகி வரும் இச் வெசன்தைன மாநகரிஜேல 
'இளிச்சவாPன் நகர், இளிச்ச வாPன் நகர்' என்று 
ஒரு நகர் உண்டு. அந்த நகரிஜேல 'வெபான்னி, 
வெபான்னி' என்று ஒரு கன்னி உண்டு. 
அழவெகன்றால் அழகு, வெகாள்தைள அழகாயிருந்த 
அந்தக் கன்னிதைP மணம் புரிP எத்ததைனஜேPா 
காதைளகள் 'நான், நீ' என்று ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக் 
வெகாண்டு முன் வர, அத்ததைன காதைளகதைளயும் 
அவள் 'ஜேவண்டாம், ஜேவண்டாம்' என்று மறுத்து 
வர, 'Pாதைரத்தான் அம்மா, நீ கலிPாணம் வெசய்து 



வெகாள்ளப் ஜேபாகிறாய்?' என்று ஒரு நாள் 
அவதைளக் ஜேகட்டார் அவள் தகப்பனார். 
'ஜேபாங்கப்பா, நான் வெசால்ல மாட்ஜேடன்!' என்று 
அவள் தன் முகத்தைத இரு தைககளாலும் வெபாத்திக்
வெகாள்ள, அவர் அவளுதைடP தைககதைளச் 
சிரித்துக் வெகாண்ஜேட விலக்கி, ‘சும்மா 
வெசால்லம்மா?' என்று ஒரு தடதைவக்கு நாலு 
தடதைவPாக வற்புறுத்த, ‘நான் ஒரு 
ஜேபாலீஸ்காரதைரக் கலிPாணம் வெசய்துவெகாள்ளப் 
ஜேபாகிஜேறன், அப்பா!' என்று வெசால்லிவிட்டு 
அவள் வெவட்கம் தாங்காமல் புழக்கதைடக்கு 
ஓடுவாளாயினள்.

'இவெதன்ன வம்பு! எல்லாப் வெபண்களும் 
ஜேபாலீஸ்காரதைனக் கண்டால் பPப்பட அல்லவா
வெசய்வார்கள்? இந்தப் வெபண் அவதைனக் 
கலிPாணஜேம வெசய்துவெகாள்கிஜேறன் என்கிறாஜேள?
என்ன துணிச்சல்!' என்று விPந்த தகப்பனார், 
'எங்ஜேக ஜேதடுஜேவன், ஜேபாலீஸ்காரதைன நான் 
எங்ஜேக ஜேதடுஜேவன்?' என்று தவிப்பாராயினர்.

இங்ஙனம் தவித்துக் வெகாண்டிருந்தகாதைல ஒரு 
நாள் இந்த விஷPம் வெதரிந்த அந்த ஊர்த் தடிPன் 



ஒருவன் ஜேபாலீஸ்காரர் ஜேவடத்தில் திடீவெரன்று 
அவருதைடP வீட்டுக்குள் நுதைழந்து, ‘இப்படி ஒரு
திருடன் வந்தாஜேன, பார்த்தீர்களா?’ என்று 
அவதைரக் ஜேகட்க, ‘நான் Pாதைரப் பார்த்ஜேதன்? 
உங்கதைளத்தான் பார்க்கிஜேறன்!' என்று அவர் 
வெசால்ல, ‘என்தைனத்தான் பார்க்கிஜேறன் என்றால் 
என்தைனஜேP நீங்கள் திருடன் என்கிறீர்களா, 
என்ன?' என்று அந்தப் ஜேபாலீஸ்காரர் அவதைரத் 
திருப்பிக் ஜேகட்க, ‘ஏன் இருக்கக் கூடாது? இந்தக் 
காலத்தில்தான் ஜேபாலீஸ்காரஜேன திருடன் 
ஜேவடத்தில் வந்து திருடுகிறாஜேன!' என்று அவர் 
வெசால்ல, ‘Pாதைரப் பார்த்து அப்படிச் வெசால்கிறீர்?
நான் அசல் ஜேபாலீஸ்காரனாக்கும்! இப்ஜேபாது 
நிதைனத்தால்கூட உம்தைமச் சந்ஜேதகத்தின் ஜேபரில் 
தைகது வெசய்துவெகாண்டு ஜேபாய் என்னால் லாக்-
அப்பில் அதைடத்துவிட முடியும், 'ாக்கிரதைத!’ 
என்று ஜேபாலீஸ்காரராக வந்த அந்தக் கீலீஸ்காரர் 
ஒரு துள்ளுத் துள்ள, அடுக்கதைளயில் இருந்தபடி 
அதைதக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த வெபான்னி 
அலறிPடித்துக்வெகாண்டு வெவளிஜேP ஓடி வந்து, 
'ஐஜேPா, அப்படிவெPல்லாம் வெசய்துவிடாதீர்கள்!' 
என்று துடிPாய்த் துடிக்க, அவதைளக் கண்ட 



மாத்திரத்தில் ‘ஆ!' என்று வாதைPப் பிளந்த 
கீலீஸ்காரர் அப்படிஜேP மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ 
விழுவாராயினர்.

‘என்ன வந்துவிட்டது இந்தப் 
ஜேபாலீஸ்காரருக்கு? இப்படி விழுந்து 
விட்டாஜேர!' என்று வெபான்னியின் தகப்பனார் 
அவதைரக் குனிந்து பார்க்க, ‘ஒருஜேவதைள காக்கா 
வலிப்பா யிருக்குஜேமா? எதற்கும் சாவிக் 
வெகாத்தைத அவருதைடP தைகயிஜேல திணித்துப் 
பாருங்கள், அப்பா!’ என்று வெபான்னி வெசால்ல, 
‘காக்கா வலிப்பாயிருந்தால் இப்படி ஆடாமல் 
அதைசPாமல் இருக்க மாட்டாஜேர? இழுத்துப் 
பறித்துக் வெகாண்டிருப்பாஜேர!' என்று அவர் 
வெசால்ல, அதற்குள் கீஜேழ விழுந்த கீலீஸ்காரர், 
'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; அந்தப் 
வெபண்ணின் அழகு...அந்தப் வெபண்ணின் 
அழகு...’ என்று திக்கிக்வெகாண்ஜேட தட்டுத் 
தடுமாறி எழுந்து உட்கார எந்தப் வெபண்ணின் 
அழகு?' என்று ஒன்றும் புரிPாமல் வெபான்னியின் 
தகப்பனார் ஜேகட்க, ‘உங்கள் வெபண்ணின் 
அழகுதான்!' என்று கீலீஸ்காரர் வெசால்ல, 'ஆமாம்,
என் வெபண்ணின் அழகுக்கு என்ன?’ என்று அவர் 



ஜேமலும் குழம்பிக் ஜேகட்க, ‘அதுதான் என்தைன 
அப்படிஜேP மூர்ச்தைசPதைடPச் வெசய்துவிட்டது!’ 
என்று ஒரு கண்ணால் வெபான்னிதைPயும், 
இன்வெனாரு கண்ணால் அவளுதைடP 
தகப்பனாதைரயும் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட 
வெசான்னபடி கீலீஸ்காரர் எழுந்து நிற்க, 'ஆதைளப் 
பார், ஆதைள!' என்று அந்தக் கீலீஸ்காரதைரத் தன் 
கண்ணால் ஒரு வெவட்டு வெவட்டிக்வெகாண்ஜேட 
வெபான்னி அடுப்பங்கதைரக்குள் ஓடி 
ஒளிவாளாயினள்.

அவள் ஓட்டத்தைதக் கண்ட தகப்பனார், ‘ஹஹ் 
ஹஹ்ஹா!' என்று சிரிக்க, கீலீஸ்காரர், 
‘ஹிஹ்ஹிஹ்ஹி!’ என்று சிரிக்க, 'இவன் 
அவளுதைடP அழதைகப் பார், அழதைக’ 
என்கிறான்; அவள் இவதைன 'ஆதைளப் பார், 
ஆதைள!’ என்கிறாள். 'இதற்கு என்ன அர்த்தம்?’ 
என்று ஒரு கணம் ஜேPாசித்த தகப்பனார், 
மறுகணம், 'காதல், கீதல் என்று 
வெசால்கிறார்கஜேள, அதற்கு ஒரு ஜேவதைள இது 
ஆரம்பமாயிருக்குஜேமா?’ என்று நிதைனக்க, 
அதற்குள், ‘உங்கள் வெபண்தைண நீங்கள் வெவளிஜேP
அனுப்புவதுண்டா?' என்று கீலீஸ்காரர் அவதைர 



வெமல்ல விசாரிக்க, ‘ஏன்?' என்று அவர் ஒன்றும் 
புரிPாமல் ஜேகட்க, ‘இதுவதைர 
அனுப்பியிருந்தாலும் இனிஜேமல் 
அனுப்பாதீர்கள்! அனுப்பினால் என்தைனப்ஜேபால்
பலர் மூர்ச்தைசPாகிக் கீஜேழ விழலாம்; அதனால் 
பல விபத்துக்கள் ஜேநரலாம். அந்த 
விபத்துக்களின் காரணமாக நாஜேன உங்கள் 
வெபண்தைணக் தைகது வெசய்தாலும் வெசய்Pலாம்!' 
என்று கீலீஸ்காரர் அளக்க, ‘இவெதன்ன வம்பு, 
அதற்குள் இவள் விரும்புவதுஜேபால் இவதைள 
எந்தப் ஜேபாலீஸ்காரன் ததைலயிலாவது கட்டி 
தைவத்து விடுவதுதான் நமக்கு 
நிம்மதிஜேபாலிருக்கிறஜேத!' என்று நிதைனத்த 
தகப்பனார், 'அவெதல்லாம் இருக்கட்டும்; உங்கள் 
வெபPர் என்ன?’ என்று கீலீஸ்காரதைரக் ஜேகட்க, 
‘வெசவன், நாட், திரீ!' என்று கீலீஸ்காரர் ஏக 
மிடுக்குடன் வெசால்ல, 'அட, நான் அதைதக் 
ஜேகட்கவில்தைல ஐPா! உங்களுக்கு உங்கள் 
அப்பாவும் அம்மாவும் தைவத்த வெபPர் என்ன 
என்று ஜேகட்கிஜேறன்!' என்று அவர் அலுப்புடன் 
வெசால்ல, 'ஓ, அதுவா? வெபான்னுச்சாமி!’ என்று 
கீலிஸ்காரர் தன் வெபPருக்கு நடுஜேவ வரும் 



‘ச்'சன்னாவுக்கு ஒரு தனி அழுத்தம் வெகாடுத்துச் 
வெசால்ல, ‘வெபான்னுச்சாமிPா, உங்களுக்கு எந்த 
ஊர்?’ என்று அவர் ஜேகட்க, ‘இஜேத ஊர்தான்!' 
என்று வெபான்னுச்சாமியும் வெசால்ல, அதற்கு 
ஜேமல் அவருதைடP குலம், ஜேகாத்திரம் 
எல்லாவற்தைறயும் பற்றிக் ஜேகட்டுத் 
வெதரிந்துவெகாண்ட வெபான்னியின் தகப்பனார், 
'இனிஜேமல் நீங்கள் ஜேபாய்த் திருடதைனப் 
பிடிக்கலாம்!' என்று வெசால்ல, 'ஆமாம்! ஆமாம்! 
அதைத நான் மறந்ஜேத ஜேபாய்விட்ஜேடன்!' என்று 
கீலீஸ்காரர் அப்படியும் இப்படியுமாகப் பாய்ந்து 
பாய்ந்து வெசன்று பார்த்தபடி, 'ஓடு, ஓடு’ என்று 
ஓடுவாராயினர்.

வெபான்னுச்சாமியின் ததைல மதைறந்ததும் 
வெபான்னியின் தகப்பனார் தம் மகதைளக் 
கூப்பிட்டு, 'ஜேபாலீஸ்காரதைரத்தான் கலிPாணம் 
வெசய்துவெகாள்ஜேவன் என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்டிருந்தாஜேP, அம்மா! இப்ஜேபாது இங்ஜேக 
வந்து ஜேபானவதைர உனக்குப் பிடித்திருக்கிறதா?’ 
என்று ஜேகட்க, ‘ஜேபாங்கப்பா!’ என்று அவள் 
முகம் சிவக்கச் வெசால்ல, ‘அப்ஜேபா சரிதான்!' 
என்று அவர் அக்கணஜேம துண்தைட உதறித் 



ஜேதாளின்ஜேமல் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
வெபான்னுச்சாமியின் வீட்தைடத் ஜேதடிச் 
வெசல்வாராயினர்.

அவர் வெசன்ற சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம், 'ஐஜேPா, 
ஜேபாலீஸ்காரதைனத் திருடன் பிடித்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாகிறாஜேன!' என்று அந்தத் வெதருவில் 
இருந்தவர்கள் அது ஒரு சினிமாக் கதைதயில் 
வரும் 'வெவளிப்புறக் காட்சி' என்பது வெதரிPாமல் 
கூச்சலிட, அதைதக் ஜேகட்ட வெபான்னி, 'இது என்ன 
கூத்து!' என்று எண்ணிPவளாய் வெவளிஜேP வந்து 
பார்க்க, சற்றுத் தூரத்தில் உண்தைமயிஜேலஜேP 
அங்கு வந்த ஜேபாலீஸ்காரதைர ஒரு திருடன் 
பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேபாவதைத அவள் கண்டு, 
‘திதைக, திதைக' என்று திதைகப்பாளாயினள்.

‘இப்படியும் ஒரு ஜேபாலீஸ்காரர் உண்டா?' என்று 
அவள் மூக்கின்ஜேமல் விரதைல தைவக்க, 
அதுகாதைல அங்கு வந்த அவள் தகப்பனார், 
‘எல்லாம் ஜேபசி முடித்தாச்சு அம்மா, அடுத்த 
வெவள்ளிக்கிழதைம கலிPாணம்!' என்று வெசால்ல, 
‘அதற்குள்ளாகவா?’ என்று அவள் 
ஆச்சச்சச்சரிPத்துடன் ஜேகட்க, ‘எனக்ஜேக அது 



ஆச்சச்சரிPமாய்த்தான் இருந்தது, அம்மா! அந்தப்
வெபான்னுச்சாமிக்குத் தாயும் இல்தைல, 
தகப்பனும் இல்தைல; சித்தப்பாவும் 
சித்தியும்தான் இருக்கிறார்கள். அவர்கதைளக் 
ஜேகட்டால், 'அவனுக்கு நீங்கள் கலிPாணம் 
வெசய்வீர்கஜேளா, காஷாPம் வாங்கிக் வெகாடுத்துக் 
காசிக்கு அனுப்புவீர்கஜேளா-அதைதப்பற்றி 
எங்களுக்கு ஒன்றும் வெதரிPாது!’ என்று 
வெசால்லிவிட்டார்கள். 'இது என்ன, 
எடுக்கும்ஜேபாஜேத அபசகுனமாயிருக்கிறஜேத!' 
என்று எண்ணிக் வெகாண்ஜேட வெவளிஜேP வந்ஜேதன். 
திண்தைணயில் உட்கார்ந்திருந்த 
வெபான்னுச்சாமியின் தாத்தா என்தைனக் கூப்பிட்டு
எல்லாவற்தைறயும் விசாரித்துத் 
வெதரிந்துவெகாண்டு, ‘பாகப் பிரிவிதைனயின்ஜேபாது 
தைபPன் வெகாஞ்சம் கண்டிப்பாக நடந்து 
வெகாண்டு விட்டான்; அதனால் சித்தப்பாவுக்கும் 
சித்திக்கும் அவதைனப் பிடிக்காமல் 
ஜேபாய்விட்டது. அதற்காக நீங்கள் 
கவதைலப்படாதீர்கள்! தைபPனுக்கும் 
வெபண்ணுக்கும் மனப்வெபாருத்தம் இருக்கிறது 
என்பதைதத் வெதரிந்துவெகாண்ட பிறகு, மற்ற 



வெபாருத்தங்கதைள நாம் பார்க்க ஜேவண்டாம். 
அடுத்த வெவள்ளிக்கிழதைம ஒரு முகூர்த்தம் 
இருக்கிறது; அந்த முகூர்த்தத்திஜேலஜேP 
இருவருக்கும் ஒரு முடிச்தைசப் ஜேபாட்டு 
விட்டுவிடலாம். எல்லாவற்தைறயும் நான் 
முன்னால் நின்று நடத்தி தைவக்கிஜேறன்; நீங்கள் 
ஜேபாய் ஜேமஜேல நடக்க ஜேவண்டிPதைதக் 
கவனியுங்கள்!' என்றார். 'சரி' என்று வந்து 
விட்ஜேடன். உனக்குச் சந்ஜேதாஷந்தாஜேன?' என்று 
அவர் ஜேகட்க, ‘சந்ஜேதாஷந்தான்!' என்று அவள் 
வெகாஞ்சம் இழுத்தாற்ஜேபால் வெசால்லிவிட்டு 
உள்ஜேள வெசல்வாளாயினள்.

வெவள்ளிக்கிழதைம வந்தது; கலிPாணமும் 
நடந்தது. முதல் நாள் இரவு வெபான்னுச்சாமிதைPச்
சந்தித்த வெபான்னி, ‘திருடதைனப் ஜேபாலீஸ்காரர் 
பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேபாவது தாஜேன உலக 
வழக்கம்? உங்கதைள ஏன் திருடன் பிடித்துக் 
வெகாண்டு ஜேபானான்? அவ்வளவு ஜேகாதைழPா 
நீங்கள்?’ என்று அது ஒரு புரட்சிகரமான, 
புதுதைமPான சினிமாக் கதைதயில் வரும் சம்பவம்
என்பது வெதரிPாமல் ஜேகட்க, ‘Pார் வெசான்னது? 
ஜேவறு எந்தப் ஜேபாலீஸ்காரனாவாவது 



இருந்திருந்தால் அந்தத் திருடன் அவதைனக் 
வெகான்ஜேற ஜேபாட்டிருப்பாஜேன!’ என்று அவன் 
அப்ஜேபாதும் குட்தைட உதைடக்காமல் ஒரு 
பக்கத்து மீதைசதைP 'முறுக்கு, முறுக்கு' என்று 
முறுக்க, ‘அட, என் வீர ராசா!' என்று அவள் 
இன்வெனாரு பக்கத்து மீதைசதைP 'முறுக்கு, 
முறுக்கு' என்று முறுக்கி அழகு 
பார்ப்பாளாயினள்.

இங்ஙனம் ரதியும் மதனும்ஜேபால, ராசாவும் 
ராணியும் ஜேபால, அது ஜேபால, இது ஜேபாலப் 
வெபான்னியும் வெபான்னுச்சாமியும் வாழ்ந்து 
வந்தகாதைலயில், ஒரு நாள் வெபான்னியின் 
தகப்பனாருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும் 
சண்தைட வர, அந்தச் சண்தைடயில் பக்கத்து 
வீட்டுக்காரர் வெபான்னியின் தகப்பனாதைர ஓர் 
அதைற அதைறந்துவிட, அவதைரத் திருப்பி அதைறP 
முடிPாத வெபான்னியின் தகப்பனார், ‘என்தைன 
Pார் என்று நிதைனத்துக் வெகாண்டாய்? 
ஜேபாலீஸ்காரரின் மாமனாராக்கும்! அவரிடம் 
வெசால்லி உன்தைன நான் என்ன வெசய்கிஜேறன், 
பார்!’ என்று சூள் வெகாட்டிவிட்டு வந்து மருமகப் 
பிள்தைளயிடம் நடந்ததைதச் வெசால்ல, 'இதற்குப் 



ஜேபாய் அவதைரப் ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷனுக்கு 
அதைழத்துச் வெசல்ல ஜேவண்டுமா, என்ன? 
என்னுடன் வந்து ஆதைளக் காட்டுங்கள்; நாஜேன 
அவதைரப் பதிலுக்குப் பதில் 
அதைறந்துவிடுகிஜேறன்!' என்று 
மருமகப்பிள்தைளPாகப்பட்ட கீலீஸ்காரர் 
மீதைசதைP முறுக்கி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கிளம்ப, 
'அது ஜேபாதாது அவனுக்கு! அன்வெறாரு நாள் 
'நான் நிதைனத்தால் உம்தைமக் கூடச் சந்ஜேதகத்தின் 
ஜேபரில் தைகது வெசய்துவெகாண்டு ஜேபாய் லாக்-
அப்பில் அதைடத்துவிடுஜேவன், 'ாக்கிரதைத!’ 
என்று என்தைன மிரட்டினீர்கஜேள, அந்த மாதிரி 
அவதைனக் வெகாண்டு ஜேபாய் ஒஜேர ஒரு நாளாவது 
லாக்-அப்பில் அதைடக்க ஜேவண்டும்; அதைத 
இந்தக் கண்கள் பார்த்துக் களிக்க ஜேவண்டும்!' 
என்று மாமனாராகப்பட்டவர் தம் கண்கதைளக் 
காட்டிச் வெசால்ல, ‘இவெதன்ன வெதால்தைல! இந்தச் 
ஜேசாததைனயிலிருந்து எப்படித் தப்புவது என்று 
வெதரிPவில்தைலஜேP?’ என்று மருமகப்பிள்தைள 
விழிக்க, 'நீங்கள் எதற்கும் ஜேPாசிக்காதீர்கள்; 
அதற்காக மற்றவர்கதைளப் ஜேபால நானும் 
ஏதாவது 'சம்திங்' வெகாடுக்க 



ஜேவண்டுவெமன்றாலும் வெகாடுத்து விடுகிஜேறன்!' 
என்று மாமனார் 'டக்' வெகன்று மணிபர்தைஸ 
எடுத்துத் திறக்க, 'ஜேவண்டாம், ஜேவண்டாம். 
வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள்; இஜேதா வந்துவிட்ஜேடன்!'
என்று கீலீஸ்காரர் வெவளிஜேP வந்து, 'ஏ. 
விக்கிரமாதித்தா, இனி நீஜேP கதி!’ என்று வாய் 
விட்டுக் கதறிக் வெகாண்ஜேட மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித் ததைரத் ஜேதடி 'ஓடு, ஓடு’ என்று 
ஓடுவாராயினர்.

அவர் கதைத ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்; அவர் 
தன் மாமனாரிடம் வெசால்லிவிட்டு வந்தது 
ஜேபாலஜேவ 'வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள், இஜேதா வந்து 
விட்ஜேடன்!’ என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட எழுந்து
வெவளிஜேP வெசன்றார். அடுத்த நிமிஷம் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தருடன் வந்த அசல் 
ஜேபாலீஸ்காரர்கள் இருவர் ஜேபாலி 
ஜேபாலீஸ்காரதைரக் தைகது வெசய்P, 'ஐஜேPா, 
இதற்குத்தானா உம்தைமத் ஜேதடி வந்ஜேதன்?' என்று 
கீலீஸ்காரர் அலற, 'இன்வெனாரு முதைற நீங்கள் 
ஆள் மாறாட்டம் வெசய்து Pாதைரயும் ஏமாற்றக் 
கூடாது பாருங்கள்; அதற்குத்தான் இந்தத் 
தண்டதைன!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 



அதற்குள் ‘மருமகப்பிள்தைள அத்ததைன 
அவசரமாக எங்ஜேக ஜேபாகிறார்?’ என்பதைதத் 
வெதரிந்துவெகாள்ளும் ஆவலுடன் அவதைரத் 
வெதாடர்ந்து அங்ஜேக வந்த அவருதைடP 
மாமனாரும், மாமனாதைரத் வெதாடர்ந்து வந்த 
அவருதைடP மதைனவியும், ‘ஐஜேPா, இது என்ன 
அநிPாPம்? ஜேபாலீஸ்காரதைரப் ஜேபாலீஸ்காரஜேர 
தைகது வெசய்வதா?’ என்று பதற, 'அவர் அசல் 
ஜேபாலீஸ்காரர் இல்தைல அம்மா, சினிமா 
ஜேபாலீஸ்காரர்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் விளக்க, 
‘அப்படிPா சமாசாரம்? இருந்தாலும் அதற்காக 
இனி அவதைரப் பிரிந்து வாடும் தண்டதைனதைP 
எனக்கு நீங்கள் அளிக்கலாமா?' என்று அதற்குள் 
தன்தைன ஒருவாறு சமாளித்துக்வெகாண்டு விட்ட 
வெபான்னி புலம்ப, ‘ஏமாற்றுபவர்கள் மட்டும் 
தண்டதைன அதைடந்தால் ஜேபாதாது; 
ஏமாறுபவர்களும் தண்டதைன அதைடP 
ஜேவண்டும் என்பதற்காகஜேவ அதைத நான் 
வெபாருட்படுத்தவில்தைல, அம்மா!' என்று 
வெசால்லி விக்கிரமாதித்தர் அவதைளச் சமாதானம் 
வெசய்து அனுப்பிPஜேதாடு, 'கவதைலப் படாதீர், 
வெபரிPவஜேர! உம்தைம அதைறந்த உம் பக்கத்து 



வீட்டுக்காரரும் அடுத்தாற்ஜேபால் தைகது 
வெசய்Pப்படுவார்!’ என்று வெசால்லி அவள் 
அப்பாதைவயும் சமாதானம் வெசய்து அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்."

இருபத்வெதான்பதாவது மாடி 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான நர்மதா இந்தக் கதைததைPச் 
வெசால்லி முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
முப்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் முல்தைல 
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்கிவருவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு.......



30. முப்பதாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

முல்தைல வெசான்ன நட்சத்திர
வீட்டு நாயின் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! நாய் என்றால் எல்லா 
நாயும் ஒன்றாகிவிடாது. அதிலும் நட்சத்திர 
வீட்டு நாய் இருக்கிறஜேத, அதற்வெகன்று ஒரு தனி 
நதைட, தனிப் பார்தைவ, தனிக் குணம் எல்லாம் 
உண்டு. அது வெபாதுவாக Pாதைரக் கண்டாலும் 
குதைரத்துவிடுவதில்தைல; ‘Pாதைரக் கண்டால் 
குதைரக்க ஜேவண்டும். Pாதைரக் கண்டால் 
குதைரக்கக் கூடாது’ என்பவெதல்லாம் அதற்குத் 
வெதரியும். அது மட்டுமல்ல; அது தன் 
எ'மானிதைPத் ஜேதடி Pார் வந்தாலும் சரி-
முதலில் வாதைல ஆட்டும்; அதற்குப் பின் 
அவர்கதைள ஓர் உரசு உரசி நிற்கும். இதைவ 
யிரண்டும் பிடிக்காமல் Pாராவது எழுந்து வெசல்ல
முPன்றால்தான் அது குதைரக்கும்!



இத்ததைன அருங் குணங்களும் ஒருங்ஜேக 
அதைமந்திருந்த அபூர்வ நாய் ஒன்று நடிதைக 
நவஸ்ரீயின் வீட்டில் இருந்தது. அதன் 
பராமரிப்புக்வெகன்ஜேற நிPமிக்கப்பட்டிருந்த 
பரமசிவன் நாPர் ஒரு நாள் அதைத 
வழக்கம்ஜேபால் ‘மாதைல உலா'வுக்கு அதைழத்துச் 
வெசல்ல, அது அந்த நாPதைரக் கண்டதும் 
வழக்கத்துக்கு விஜேராதமாக 'வள், வள்’ என்று 
குதைரக்க, ‘இன்று என்ன ஜேகடு உனக்கு?’ என்று 
நாPர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட அதன் 
ததைலயில் ஒரு ஜேபாடு ஜேபாட, 'அம்மா 
ஷூட்டிங்குக்குப் ஜேபாயிருக்கிறார்கள்; 
இன்வெனான்று ஜேவண்டுமானலும் ஜேபாடு!' 
என்று சதைமPற்காரன் 'அதற்குள்ள மதிப்புக்கூட 
இந்த வீட்டில் நமக்கு இல்தைலஜேP!’ என்ற 
ஆத்திரத்தில் அவதைன ஜேமலும் வெகாஞ்சம் 
உற்சாகப்படுத்த, ‘அம்மா வீட்டில் இல்தைலPா? 
அப்படிPானால் ஒன்வெறன்ன இரண்டாகஜேவ 
ஜேபாடுகிஜேறன்!' என்று அவன் ஜேமலும் இரண்டு 
ஜேபாட்டு அதைத இழுத்துக் வெகாண்டு வெவளிஜேP 
வெசல்வானாயினன்.



வழியிலும் நாPர் வெசான்னதைத அந்த நாய் 
ஜேகட்கவில்தைல; அவன் அதைத ஒரு பக்கம் 
இழுத்துக்வெகாண்டு வெசன்றால் அது அவதைன 
இன்வெனாரு பக்கம் இழுத்துக் வெகாண்டு 
வெசன்றது. மீறி அவன் அதைதத் தன் வழிக்கு 
இழுத்தால் அது 'வள், வள்’ என்று குதைரத்தது. 
'இது என்ன வெதால்தைல! இன்று என்ன 
வந்துவிட்டது இந்த நாய்க்கு?' என்று அவன் 
விழித்துக் வெகாண்டு நின்ற காதைல, ஜேகட்ட 
ஜேநரத்தில் ‘ஆப்பிள் 'ூஸ்' வெகாண்டு வந்து 
வெகாடுக்கவில்தைல என்பதற்காக ஜேகாபித்துக் 
வெகாண்டு அன்தைறP ஷூஅட்டிங்தைகக் 'கான்சல்' 
வெசய்துவிட்டு வந்த நவஸ்ரீ, அவதைனயும் 
அவனுடன் ஒத்துதைழக்க மறுத்துக் வெகாண்டிருந்த
தன் அருதைம நாதைPயும் பார்த்துவிட்டு, ‘என்ன 
நாPர், என்ன நாய்க்கு?' என்று விசாரிக்க, 
‘என்னஜேவா வெதரிPவில்தைல அம்மா, இன்று 
என்தைனக் கண்டதிலிருந்து அது 
குதைரத்துக்வெகாண்ஜேட இருக்கிறது!’ என்று அவன்
தைகதைPப் பிதைசP, ‘ஏன், என்ன உடம்புக்கு?’ 
என்று பதறிP நவஸ்ரீ, தன்தைன மறந்து 
சட்வெடன்று காதைர விட்டுக் கீஜேழ இறங்கி, 



'எங்ஜேக, அந்தச் சங்கிலிதைP இப்படிக் வெகாடு, 
பார்ப்ஜேபாம்?’ என்று அவன் தைகயிலிருந்த 
சங்கிலிதைPத் தாஜேன வாங்கிப் 
பிடித்துக்வெகாண்டு, ‘என்ன டார்லிங், என்ன?' 
என்று அதைதத் தடவிக் வெகாடுத்துக்வெகாண்ஜேட 
வெகாஞ்ச முPல, அதற்கும் இடம் வெகாடாமல் 
அது அவதைளப் பார்த்தும் 'வள், வள்’ என்று 
குதைரக்க, அதற்குள் தங்கள் அபிமான 
நட்சத்திரத்தைத அபிமான நாயுடன் அங்ஜேக 
பார்த்துவிட்ட ரசிக மகா'னங்கள் 'வெவாய்ங், 
வெவாய்ங்’ என்று விசில் அடித்தும், அவள் 
சினிமாவில் பாடிP பாடல்கதைளயும் ஆடிP 
ஆடல்கதைளயும் அவளுக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் 
பாடிக் காட்டியும், ஆடிக் காட்டியும் 
தங்களுதைடP உற்சாகத்தைத வெவளிப்படுத்த, 'இது 
ஜேவஜேற வெதால்தைல எனக்கு! ஏ நாPர்! நீ 
ஓடிப்ஜேபாய் டாக்டதைரக் கூட்டிக் வெகாண்டு வா; 
நான் டார்லிங்தைகக் காரிஜேலஜேP வீட்டிற்கு 
அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய்விடுகிஜேறன்!' என்று 
தன் ஆதைச நாயுடன் அவசர அவசரமாகக் காரில் 
ஏறிக்வெகாண்டு, ‘ரசிக மகா 'னங்கஜேள, 
வணக்கம்!' என்று அவள் அவர்கதைள ஜேநாக்கிக் 



'கடஜேன’ என்று தைக கூப்பிவிட்டுச் 
வெசல்வாளாயினள்.

டாக்டர் வந்தார்; நாதைPப் பார்த்தார்; 
'இன்'க் ஷன்’ ஜேபாட்டார். அப்ஜேபாதும் அது 
குதைரப்பதைத நிறுத்தாமற் ஜேபாகஜேவ, 'இனி இதைத
ஆஸ்பத்திரிக்குத்தான் வெகாண்டு 
ஜேபாகஜேவண்டும்' என்று டாக்டர் 
வெசால்லிவிட்டுச் வெசல்ல, அப்படிஜேP அந்த 
நாதைP ஆஸ்பத்திரிக்குக் வெகாண்டு ஜேபாய்க் 
காட்ட, அதைத அவர்கள் பரிஜேசாதித்துப் 
பார்த்துவிட்டு, ‘இங்ஜேகஜேP இரண்டு நாட்கள் 
இதைத விட்டுவிட்டுப் ஜேபாங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, 'ஆ! என் டார்லிங்தைகப் பிரிந்து நான் 
எப்படி இரண்டு நாட்கள் உயிர் வாழ்ஜேவன்?' 
என்று நவஸ்ரீ 'கிளிசதைரன்' இல்லாமஜேலஜேP 
கண்ணீர் விடுவாளாயினள்.

பார்த்தார் நாPர்; 'இனி ஒஜேர வழிதான் 
இருக்கிறது!’ என்று நாதைPயும் நடிதைகதைPயும் 
அதைழத்துக் வெகாண்டு மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் 
வீட்டுக்கு வந்தார்.



விஷPத்தைத ஜேகட்ட விக்கிரமாதித்தர் விழுந்து 
விழுந்து சிரிக்க, ‘என்ன சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்று 
நாPர் ஒன்றும் புரிPாமல் ஜேகட்க, 'ஜேகாளாறு 
எதுவும் நாயிடம் இல்தைல; உங்களிடம்தான் 
இருக்கிறது' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
'என்னக் ஜேகாளாறு?' என்று நாPர் ஜேகட்க, 
'ஐPப்பன் விரதத்துக்காக நீங்கள் 
அணிந்திருக்கும் கறுப்புச் சட்தைடயும் கறுப்பு 
ஜேவட்டியும் இந்த நாய்க்குப் பிடிக்கவில்தைல; 
அதனால்தான் இது உங்கதைளக் கண்டதும் 
குதைரக்கிறது!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் விளக்க, 
‘அப்படிPா? நான்தான் கறுப்பாதைட 
அணிந்திருக்கிஜேறன்; அம்மா கறுப்பாதைட 
எதுவும் அணிPவில்தைலஜேP? அவர்கதைளப் 
பார்த்து இந்த நாய் ஏன் குதைரக்கிறது?’ என்று 
நாPர் ஜேகட்க, ‘அவர்கள் கறுப்பாதைட 
அணிPாவிட்டாலும், கறுப்புக் கண்ணாடி 
அணிந்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் 
அவர்கதைளப் பார்த்தும் இந்த நாய் குதைரக்கிறது!’ 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, ‘அப்படிPா?' 
என்று நவஸ்ரீ உடஜேன தான் அணிந்திருந்த 
கறுப்புக் கண்ணாடிதைPக் கழட்டிக் காரில் 



எறிந்துவிட்டு ‘டார்லிங்!' என்று தன் அருதைம 
நாதைP அதைழக்க, அது குதைரப்பதைத நிறுத்தி 
வாதைலக் 'குதைழ, குதைழ' என்று 
குதைழத்துக்வெகாண்ஜேட வெசன்று அவதைள ஓர் உரசு 
உரசிக் வெகாண்டு நிற்க, 'ஏ, நாPர்! இனி நீ உன் 
விரதம் முடியும்வதைர இந்தப் பக்கம் 
எட்டிக்கூடப் பார்க்காஜேத!' என்று வெசால்லிப் 
பரமசிவன் நாPதைர அனுப்பி விட்டுத் 
தன்னுதைடP டார்லிங்தைகத் தூக்கி ஆதைச தீர 
முத்தமிட்டுக்வெகாண்ஜேட காரில் ஏறி, 'நன்றி’ 
என்று வெசால்லி மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தரிடம் 
விதைட வெபறுவாளாயினள்."

முப்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
முல்தைல இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
முப்பத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நிர்மலா
வெசால்லும் கதைததைPக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் 
வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி 
வருவது காண்க... காண்க... காண்க........



31. முப்பத்ஜேதாராவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நிர்மலா வெசான்ன தைககுவித்த
கனவான் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! 'ஜேதசூர், ஜேதசூர்' என்று ஓர் 
ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 'வெதய்வசிகாமணி, 
வெதய்வசிகாமணி’ என்று ஒரு கிரகஸ்தர் உண்டு. 
'தான் உண்டு, தன் குடும்பம் உண்டு' என்று 
வாழ்ந்து வந்த அவர் ஒரு நாள் காதைல 
வழக்கம்ஜேபால் வெவளிஜேP வெசல்ல, வழியில் 
அவதைரப் பார்த்த கனவான் ஒருவர் சிரம் 
தாழ்த்திக் கரங் குவித்துக் காஜேல அதைரக்கால் 
சிரிப்புடன் அவதைர வணங்க, ‘Pார் இவர்? 
இதற்கு முன் எங்ஜேக பார்த்திருக்கிஜேறாம் 
இவதைர? எப்படி அறிமுகமானார் இவர்?’ என்று 
ஒன்றும் புரிPாமல் ‘பதிலுக்கு இவதைர 
வணங்குவதா, ஜேவண்டாமா?’ என்று ஒரு கணம் 
ஜேPாசித்து, மறுகணம், 'எதற்கும் வணங்கித்தான் 



தைவப்ஜேபாஜேம!' என்று வணங்கிவிட்டு அவர் 
ஜேமஜேல வெசல்வாராயினர்.

ஆனாலும் அவர் மனம் அவதைரச் சும்மா 
விடவில்தைல; ‘Pார் அந்தக் கனவான், அவதைர 
எங்ஜேக பார்த்ஜேதாம்?’ என்று வழி முழுவதும் 
அவதைரச் சதா அரித்து எடுத்துக்வெகாண்ஜேட 
இருந்தது. அது மட்டுமல்ல; அவருதைடP 
ஞாபகசக்தியின் மீஜேத அவருக்கு ஜேகாபம் 
ஜேகாபமாக வந்தது. ‘அப்படி என்ன 
வPதாகிவிட்டது தனக்கு? அதற்குள் இத்ததைன 
ஞாபக மறதிPா?' என்று அவர் தன்தைனத் தாஜேன 
கடிந்து வெகாண்டார். திரும்பிப் ஜேபாய், ‘Pார் 
நீங்கள்? என்தைன இதற்கு முன் எங்ஜேக 
பார்த்தீர்கள்?’ என்று அந்தக் 
கனவாதைனஜேP ஜேகட்டுவிடலாமா, என்றுகூட 
அவர் நிதைனத்தார். 'அப்படிக் ஜேகட்டால் அது 
மரிPாதைதக் குதைறவாக அல்லவா இருக்கும்? 
‘என்னய்Pா, இதற்குள் என்தைன 
மறந்துவிட்டீஜேர!' என்று அவர் சமீபத்தில் 
நிகழ்ந்த ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தைத நிதைனவூட்டிச்
சிரித்தால் தன் முகத்தில் அசடு அல்லவா 
வழியும்? ஜேவண்டாம்; இன்று முழுவதும் 



ஜேPாசித்துப் பார்ப்ஜேபாம்!' என்று அரிக்கும் 
மனத்தைத அழுத்திப் பிடித்துக் வெகாண்ஜேட அவர் 
பின்னும் ஜேமஜேல வெசல்வாராயினர்.

அன்று முழுவதும் மட்டுமல்ல; அதற்கு அடுத்த 
நாளும், அதற்கு அடுத்த நாளும்கூட அவர் 
ஜேPாசித்துப் பார்த்தார், ஜேPாசித்துப் பார்த்தார், 
அப்படி ஜேPாசித்துப் பார்த்தார். ‘அந்தக் கனவான் 
Pார், அவதைர எங்ஜேக பார்த்ஜேதாம், எப்படி 
அறிமுகமாஜேனாம்?’ என்பது அவருதைடP 
நிதைனவுக்கு வரஜேவயில்தைல. இதற்கிதைடயில் 
அந்தக் கனவானும் அவதைரக் கண்டதும் தைக 
குவித்துக் காஜேல அதைரக்கால் சிரிப்புச் சிரிப்பதைத
நிறுத்தஜேவயில்தைல. 'இது என்ன குழப்பம்? 
இந்தக் குழப்பத்தைதத் வெதளிPதைவக்க இவ்வளவு 
வெபரிP உலகத்தில் Pாருஜேம இல்தைலPா?' என்று 
அவர் ஒரு நாள் அதிஅதிஅதி தீவிரமாக 
ஜேPாசித்துக் வெகாண்டிருந்தகாதைல அவதைரப் 
பார்க்க வந்த நண்பர் ஒருவர், ‘என்ன அப்படி 
ஜேPாசிக்கிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்க, அவர் 
விஷPத்தைத வெசால்ல, 'இருக்கஜேவ இருக்கிறார் 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர்; அவதைரப் ஜேபாய்ப் 
பார்த்தால் உங்கள் குழப்பத்தைத ஒரு வெநாடியில் 



வெதளிP தைவத்துவிடுவாஜேர!' என்று நண்பர் 
வெசால்ல, 'அதுதான் சரி; ஏற்வெகனஜேவ இருக்கிற 
குழப்பங்கஜேளாடு இந்தக் குழப்பத்தைதயும் 
ஜேசர்த்துக் குழப்பிக் வெகாண்டிருக்க இனி 
என்னால் முடிPாது!’ என்று அவர் அன்ஜேற ஜேபாய்
விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்ப்பாராயினர்.

அவருதைடP குழப்பத்தைதக் ஜேகட்டார் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர்; சிரித்தார். 'என்ன, 
சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்றார் இவர்; ‘ஒன்றுமில்தைல' 
என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவர் 
தமக்கு அருகிலிருந்த காலண்டதைர ஒரு பார்தைவ 
பார்த்து விட்டு, ‘இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்து 
வந்து என்தைனப் பாருங்கள்!’ என்றார். இவர் 
விழித்தார்; 'என்ன விழிக்கிறீர்கள்?’ என்றார் 
அவர். 'இந்த விஷPத்தில் வெதளிவு காண 
உங்களுக்ஜேக ஒரு வார கால அவகாசம் ஜேததைவ 
வெPன்றால் என்னுதைடP குழப்பம் வெபரிP 
குழப்பமாய்த்தான் இருக்கும் ஜேபாலிருக்கிறஜேத!' 
என்றார் இவர்: 'ஆமாம், வெகாஞ்சம் வெபரிP 
குழப்பம்தான்; நீங்கள் ஜேபாய் வாருங்கள்!' 
என்றார் அவர்.



ஒரு வாரம் ஓடி மதைறந்தது; மறுபடியும் வந்து 
விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்த்தார் வெதய்வசிகாமணி. 
அவதைரப் பார்த்ததும், ‘இப்ஜேபாது அந்தக் 
கனவான் உங்கதைளக் கண்டதும் தைக 
குவிக்கிறாரா? காஜேல அதைரக்கால் சிரிப்புச் 
சிரிக்கிறாரா?’ என்ற விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 
'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; அவர் 
இப்ஜேபாவெதல்லாம் என்தைனப் பார்த்தாலும் 
பார்க்காதவர்ஜேபால் ஜேபாய்விடுகிறார். ஏன், 
எனக்காக நீங்கள் அவதைரப் பார்த்து ஏதாவது 
வெசான்னீர்களா?' என்று வெதய்வசிகாமணி உசாவ, 
'நல்ல ஆளய்Pா, நீர்! அவதைர நான்தான் 
எதற்காகப் ஜேபாய்ப் பார்க்கஜேவண்டும், நீர்தான் 
எதற்காகப் ஜேபாய்ப் பார்க்க ஜேவண்டும்? அவர் 
உம்தைமப் ஜேபான்றவர்கதைளக் கண்டால் 
எப்ஜேபாது கரங் குவிப்பார், எப்ஜேபாது கரங் 
குவிக்க மாட்டார் என்பது எனக்குத் வெதரிPாதா?’ 
என்பதாகத்தாஜேன அவர் இவதைரப் பார்க்க, ‘அது 
உங்களுக்கு மட்டும் வெதரிந்தால் ஜேபாதுமா? 
எனக்கும் வெதரிP ஜேவண்டாமா?’ 
என்பதாகத்தாஜேன இவர் அவதைரப் பார்க்க, ‘நம் 
இருவருக்கும் மட்டும் வெதரிந்தால் ஜேபாதாது, 



இந்த உலகத்துக்ஜேக வெதரிPஜேவண்டிP விஷPம் 
அது. வெசால்கிஜேறன், ஜேகளும்: வெசன்ற வாரம் 
நடந்து முடிந்த முனிசிபல் ஜேதர்தலில் அந்தக் 
கனவான் ஒரு ஜேவட்பாளர். அவதைரப் ஜேபான்ற 
ஜேவட்பாளர்கள் ஜேதர்தலுக்கு முன்னால் 
வெதரிந்தவர்கதைளக் கண்டாலும் சரி, 
வெதரிPாதவர்கதைளக் கண்டாலும் சரி; சிரம் 
தாழ்த்திக் கரங் குவித்துக் காஜேல அதைரக்கால் 
சிரிப்பு, அதைரச் சிரிப்பு, முக்கால் சிரிப்பு, முழுச் 
சிரிப்வெபல்லாம்கூடச் சிரிப்பார்கள். ஜேதர்தல் 
முடிந்ததும் வெதரிPாதவர்கதைள என்ன, 
வெதரிந்தவர்கதைளக் கண்டாலும் 
வெதரிPாதவர்கள்ஜேபால் ஜேபாய்விடுவார்கள். இந்த
உண்தைமதைP நீஜேர வெதரிந்துவெகாண்டு விடுவீர் 
என்று நிதைனத்துத்தான் ஒரு வாரம் கழித்து 
உம்தைம நான் வரச் வெசான்ஜேனன். இப்ஜேபாதாவது 
வெதரிந்துவெகாண்டு விட்டீரா, இல்தைலPா?’ என்று 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் கடாவ, 
‘வெதரிந்துவெகாண்டு விட்ஜேடன், வெதரிந்துவெகாண்டு 
விட்ஜேடன்!' என்று தன் ததைலதைPப் பலமாக 
ஆட்டிக்வெகாண்ஜேட வெதய்வசிகாமணி 



அவரிடமிருந்து விதைட வெபற்றுக் 
வெகாள்வாராயினர்.”

முப்பத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
நிர்மலா இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு வாருங்கள்; 
முப்பத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 
நித்திPகல்Pாணி வெசால்லும் கதைததைPக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், 
ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு...



32. முப்பத்திரண்டாவது மாடி
ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

நித்திPகல்Pாணி வெசான்ன
விக்கிரமாதித்ததைனக் கண்ட

சாலிவாகனன் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா'ஜேன! நகஜேர 'நவராத்திரி விழா'க் 
ஜேகாலம் பூண்டிருந்த சமPம் அது. மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் குடும்ப சஜேமதராகக் கதைட 
வீதிக்குச் வெசன்று, அந்த வருடம் வெகாலு 
தைவப்பதற்காகப் புதிP புதிP வெபாம்தைமகதைளத் 
ஜேதடித் ஜேதடி வாங்கிக்வெகாண்டிருந்தார். 
அதுகாதைல அவதைரக் கண்ட அவருதைடP நண்பர்
ஒருவர், ‘வெஹல்ஜேலா, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன்! 
வெஹள ஆர் யூ?’ என்று விசாரிக்க, 'விசாரிப்பதைதத்
தமிழில் விசாரிக்கக் கூடாதா, ஐPா?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெகாஞ்சம் தமிழ்ப் பற்ஜேறாடு 
ஜேகட்க, 'இது கலப்பட யுகம் சுவாமி! இந்த 
யுகத்தில் அரசிPல்வாதிகதைளத் தவிர ஜேவறு Pார் 



எதில் அசதைலத் ஜேதடிக்வெகாண்டிருக்க முடியும்?’ 
என்று அவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வந்து மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தரின் தைகதைPப் பிடித்துக் 'குலுக்கு, 
குலுக்கு' என்று குலுக்க, இந்தக் காட்சிதைPக் 
கவனித்துக்வெகாண்டிருந்த பாதைதஜேPாரத்துப் 
வெபாம்தைமக் கதைடக்காரர் ஒருவர் சட்வெடன்று 
எழுந்து தன் ஜேமல் துண்தைட எடுத்து இடுப்பில் 
கட்டிக் வெகாண்டு நின்று, ‘வாருங்கள், 
வாருங்கள்!' என்று விக்கிரமாதித்ததைர அகமும் 
முகமும் ஒருங்ஜேக மலர வரஜேவற்க, ‘Pார் நீங்கள், 
ஏற்வெகனஜேவ என்தைன உங்களுக்குத் வெதரியுமா?’ 
என்று விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிPாமல் 
அவதைர விசாரிக்க, ‘இதற்கு முன் வெதரிPாது, 
இப்ஜேபாதுதான் வெதரியும். இவர் ‘வெஹல்ஜேலா, 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன்’ என்று வெசான்னதும் 
நான் உங்கதைள இனம் 
கண்டுவெகாண்டுவிட்ஜேடன்!' என்ற அவர், ‘என் 
வெபPர் சாலிவாகனன்!' என்று சற்ஜேற கூச்சத்துடன்
தன் வெபPதைரக் கதைடசிPாகச் வெசால்லி நிறுத்த, 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் திடுக்கிட்டுத் 
தம்முதைடP கழுத்தைதத் வெதாட்டுப் 
பார்த்துக்வெகாள்ள, சாலிவாகனன் சிரித்து, ‘என் 



வெபPர் சாலிவாகனன் என்று வெசான்னதும் 
உங்களுக்கு அந்தப் வெபரிP எழுத்து 
விக்கிரமாதித்தன் கதைத ஞாபகத்துக்கு வந்து 
விட்டதுஜேபால் இருக்கிறது! பPப்படாதீர்கள், 
நானும் அந்தச் சாலிவாகனன் அல்ல; நீங்களும் 
அந்த விக்கிரமாதித்தன் அல்ல. என்னால் உங்கள் 
கழுத்து ஏன் துண்டாகப்ஜேபாகிறது?’ என்று 
சிரிக்க, ‘Pார் கண்டது? அந்த சாலிவாகனதைனப் 
ஜேபாலஜேவ நீங்களும், 'சூ, மந்திரக்காளி!’ 
என்றதும் உங்களுதைடP Pாதைனப் வெபாம்தைம, 
குதிதைரப் வெபாம்தைம, ஜேபார்வீரன் 
வெபாம்தைமகவெளல்லாம் உயிர் வெபற்று எழுந்து 
வந்து என்தைன எதிர்க்கலாம்; அவற்தைறயும் 
எதிர்க்க முடிPாமல், உங்கள் தைகPாலும் சாக 
விரும்பாமல் நான் தற்வெகாதைல வெசய்துவெகாள்ள 
ஓடலாம்; அப்ஜேபாதும் நீங்கள் என்தைன 
விடாமல் துரத்தி, உங்களுதைடP சக்கராயுதத்தைத 
மந்திரித்து ஏவி என் கழுத்தைத அறுக்கலாம். 
எதற்கும் நான் வெகாஞ்சம் எச்சரிக்தைகPாக இருக்க
ஜேவண்டும், பாருங்கள்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
மீண்டும் தம் கழுத்தைதத் வெதாட்டுப் 
பார்த்துக்வெகாள்ள, 'அது சாலிவாகனன் சகாப்தம்; 



இது ஜேநரு சகாப்தம். அப்ஜேபாது ஊருக்கு ஒரு 
ராசா இருந்தான். .ஒரு ராசா இன்வெனாரு ராசாதைவ
ஒழித்துக் கட்டி, அவனுதைடP ராஜ்Pத்தைதப் 
பிடுங்கிக் வெகாள்வதிஜேலஜேP எப்ஜேபாதும் 
கண்ணும் கருத்துமாயிருந்தான். இப்ஜேபாதுதான் 
நாம் எல்ஜேலாருஜேம ராசாக்களாகிவிட்ஜேடாஜேம! 
ஒருவதைர ஒருவர் ஏன் ஒழிக்க ஜேவண்டும்? 
உங்கதைளப்ஜேபால் ‘ஒருவருக்வெகாருவர் உதவி 
வாழ்தல்’ என்ற முதைறதைPப் பின்பற்றி 
வாழ்ந்தால் ஜேபாதாதா?’ என்று சாலிவாகனன் 
வெசால்ல, 'அப்படிPானால் உம்தைமக் கண்டு நான் 
பPப்பட ஜேவண்டிPதில்தைல என்கிறீர்; 
அப்படித்தாஜேன? சரி, அந்தப் வெபாம்தைமதைP 
எடும், இந்தப் வெபாம்தைமதைP எடும்’ என்று 
தமக்குப் பிடித்த வெபாம்தைமகதைள வெPல்லாம் 
வெபாறுக்கி எடுத்து விக்கிரமாதித்தர் 
பாதாளசாமியிடம் வெகாடுக்க, அவன் அவற்தைற 
வாங்கிக் வெகாண்டு ஜேபாய்க் காரில் தைவத்துவிட்டு
வர, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் ஒரு நூறு ரூபாய் 
ஜேநாட்தைட எடுத்துச் சாலிவாகனனிடம் 
நீட்டுவாராயினர்.



ஜேநாட்தைடப் பார்த்தார் சாலிவாகனர்; சிரித்தார். 
‘ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 
‘ஒன்றுமில்தைல. எத்ததைனஜேPா ஜேபர் என் 
கதைடக்கு வருகிறார்கள்; அவர்கவெளல்லாம் 
விதைல ஜேபசி முடிந்த பிறஜேக என்னிடமிருந்து 
எந்தப் வெபாம்தைமதைPயும் எடுத்துச் 
வெசல்கிறார்கள். நீங்கஜேளா எந்த விதைலயும் 
ஜேபசாமஜேல என்னிடமிருந்து எல்லாப் 
வெபாம்தைமகதைளயும் எடுத்துச் வெசன்றீர்கள். 
அதிலிருந்து ‘நீங்கள் என்தைன விPாபாரிPாக 
மதிக்கவில்தைல; கதைலஞனாக மதிக்கிறீர்கள்' 
என்று நான் நிதைனத்ஜேதன். இப்ஜேபாது ஜேநாட்தைட 
நீட்டுகிறீர்கள்; இதிலிருந்து நான் என்ன 
நிதைனப்பது? நீங்கள் என்தைனக் கதைலஞனாக 
மதிக்கிறீர்கள் என்று நிதைனப்பதா, விPாபாரிPாக
மதிக்கிறீர்கள் என்று நிதைனப்பதா?' என்று 
சாலிவாகனன் ஜேகட்க, ‘கதைலஞனாகத்தான் 
மதிக்கிஜேறன்' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
'அது ஜேபாதும் எனக்கு; இந்தப் பணம் 
ஜேவண்டாம். ஏவெனனில் மற்றவர்களுக்கு 
விPாபாரிPாகக் காட்சி அளித்தாலும் உங்கதைளப்
வெபாறுத்தவதைர நான் கதைலஞனாகஜேவ காட்சி 



அளிக்க விரும்புகிஜேறன்' என்று வெசால்லி அவன் 
அவதைர வணங்கி விதைட வெகாடுக்க, 
'கதைலஞனுக்கு மட்டும் வாயும் வயிறும் 
இல்தைலPா, என்ன? மற்றவர்களுக்கு எண்ணிக் 
வெகாடுத்தால் கதைலஞனுக்கு எண்ணாமல் 
வெகாடுக்க ஜேவண்டும் என்று நிதைனப்பவன் நான். 
அதனால் தான் எந்த விதமான விதைலயும் 
ஜேபசாமல், எந்த விதமான கணக்கும் பார்க்காமல் 
என்னால் முடிந்த இச் சிறு வெதாதைகதைP 
உங்களுக்குக் காணிக்தைகPாக அளிக்கிஜேறன். 
தPவு வெசய்து ஏற்றுக்வெகாள்ள ஜேவணும்' என்று 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் அந்த ஜேநாட்தைட 
அவருதைடP தைகயில் திணித்துவிட்டு ஜேமஜேல 
வெசல்வாராயினர்."

முப்பத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான 
நித்திP கல்Pாணி இந்தக் கதைததைPச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "இனிஜேமல் நீங்கள் ஜேபாகலாம்; 
ஜேபாய் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் 
பார்க்கலாம்!' என்று அவர் இருந்த அதைறக்கு 
வழி காட்ட, ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் 
அப்ஜேபாதும் தங்கள் வெகாட்டாவிதைP மறக்காமல்
விட்டுக்வெகாண்ஜேட ஜேபாய் அவதைரப் பார்க்க, 



"இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் அல்லவா 
நீங்கள் வந்து என்தைனப் பார்ப்பதாக 
எழுதியிருந்தீர்கள்? இவ்வளவு தாமதமாக வந்து 
நிற்கிறீர்கஜேள, என்ன காரணம்?" என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, "நாங்கள் என்னஜேவா 
இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாஜேலஜேP 
உங்கதைளப் பார்க்க வரத்தான் வந்ஜேதாம்; உங்கள் 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டுகள்தான் தினம் ஒரு கதைதPாகச்
வெசால்லி, உங்கதைள அப்வெபாழுஜேத பார்க்க 
விடாமல் எங்கதைளத் தடுத்து விட்டார்கள்!" 
என்று ஜேபா'னும் நீதிஜேதவனும் வெசால்ல, 
“எங்ஜேக, கூப்பிடு அவர்கதைள!" என்று 
விக்கிரமாதித்தர் தம் ஆபீஸ் தைபPதைன விட்டு 
அவர்கதைள அதைழத்து வரச் வெசய்து, "நீங்களா 
இவர்களுக்குத் தினம் ஒரு கதைதPாகச் வெசால்லிக் 
வெகாண்டிருந்தீர்கள்?" என்று ஜேகட்க, 
"நாங்களாவது, இவர்களுக்குக் கதைத 
வெசால்வதாவது! இவர்கள் தினந்ஜேதாறும் 
வருவார்கள்; எங்கதைளப் பார்த்ததும் அப்படிஜேP 
ஒரு கணம் அசந்து ஜேபாய் நிற்பார்கள். மறுகணம் 
இவர்களில் ஒருவர் கதைத வெசால்ல ஆரம்பிப்பார்;
இன்வெனாருவர் ஜேகட்பார். கதைடசியில் இருவரும்



ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட
கீஜேழ இறங்கிப் ஜேபாய் விடுவார்கள்!” என்று 
அவர்கள் வெசால்ல, "உண்தைமதைPச் 
வெசால்லுங்கள்; உங்களில் Pார் கதைத 
வெசான்னது?” என்று விக்கிரமாதித்தர் 
ஜேபா'தைனயும் நீதிஜேதவதைனயும் ஜேகட்க, 
‘'நான்தான் வெசான்ஜேனன்!" என்று நீதிஜேதவன் 
வெமன்று விழுங்க, "இதற்குத்தான் உம்தைம நான் 
அந்தப் வெபரிP எழுத்து விக்கிரமாதித்தன் 
கதைததைPப் படிக்க ஜேவண்டாம், 
படிக்கஜேவண்டாம் என்று படித்துப் படித்துச் 
வெசான்ஜேனன்; நீர் ஜேகட்கவில்தைல. தினம் ஒரு 
கதைதPாகப் படித்துவிட்டு இங்ஜேக வந்தீர்; 
இவர்கதைளப் பார்த்துப் பதுதைமகள் என்று 
நிதைனத்து அப்படிஜேP மPங்கிநின்றீர். அந்த 
மPக்கத்தில் நீர் உம்தைம மறந்து வெசான்ன 
கதைதகதைள நானும் என்தைன மறந்து இத்ததைன 
நாட்களாகக் ஜேகட்டுத் வெதாதைலத்திருக்கிஜேறன்!” 
என்று ஜேபா'ன் வெசால்ல, ‘அசடுகள், அசடுகள்! 
வெபண்கள் என்னத்தைதச் வெசான்னாலும் அதைத 
அப்படிஜேP நம்பிவிடும் அசடுகள்!’ என்று 
தங்களுக்குள் எண்ணிச் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட 



ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டுகள் அவரவர்கள் இடத்துக்குச் 
வெசல்ல, “சரி, இப்ஜேபாது நீங்கள் என் 
சிம்மாசனத்துக்காக வந்திருக்கிறீர்களா? 
இல்தைல, ஜேவறு எதற்காகவாவது வந்து 
இருக்கிறீர்களா?" என்று விக்கிரமாதித்தர் 
ஜேபா'தைனயும் நீதிஜேதவதைனயும் ஜேகட்க, 
"இப்ஜேபாதுதான் ராசாக்கஜேள இல்தைலஜேP, 
சிம்மாசனம் எங்ஜேக இருக்கும்? நாங்கள் 
அதற்காக வரவில்தைல; கர்ப்பத் ததைடக்குப் புதிP
மருந்து ஒன்தைற நாங்கள் தPார் 
வெசய்திருக்கிஜேறாம். அதைத உங்கள் கம்வெபனியின் 
மூலம் விற்றுத் தர ஜேவண்டும் என்று உங்கதைளக் 
ஜேகட்டுக் வெகாள்ளஜேவ நாங்கள் வந்திருக்கிஜேறாம்"
என்று அவர்கள் வெசால்ல, "மன்னிக்க ஜேவண்டும்; 
ஏற்வெகனஜேவ இந்த உலகத்தில் பிறந்த 
குற்றத்தைதச் வெசய்திருக்கும் நான், இனி பிறக்கப் 
ஜேபாகிறவர்கதைளத் தடுக்கும் குற்றத்தைதயும் 
வெசய்P விரும்பவில்தைல. நீங்கள் 
ஜேவண்டுமானால் உணவு உற்பத்திதைP 
அதிகரிப்பதற்கு ஜேவண்டிP முPற்சிகளில் 
இறங்கி, புதிP விதைத, புதிP உரம் 
ஜேபான்றவற்தைறக் கண்டு பிடியுங்கள். அதற்கு 



ஜேவண்டிP ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளிக்க நான் 
எப்வெபாழுதும் தPார்’ என்று வெசால்லி, மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் அவர்கதைள அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்.

இத்துடன் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் கதைதகள் 
முற்றிPது

காண்க... காண்க... காண்க..... .

               வாழி வாழி,
                      மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன்
                            ஏடு இஸட் வாழி!
               வாழி வாழி,
                      மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப்
                             படித்தார் வாழி! 
               வாழி, வாழி,
                       மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப்
                             படிக்கக் ஜேகட்டார் வாழி! 
               வாழி, வாழி,
                        மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப்
                                படிக்காதாரும் வாழி!
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